
 de ST NDLOPER 
34e jaargang • nummer I • maart 2002 



 

 

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
 

Bestuur 

  
J. van Dijk (Jelle), voorzitter, L. Hellenberghof 32, 2202-XT Noordwijk 

C.M.J. Verweij (Kees), secretaris, Vinkenlaan 23, 2201-BR Noordwijk 

K. Vegter (Koene), penningmeester, Golfweg 39 , 2202-JH Noordwijk 

J. Jacobs (Jan), Prins Bernhardstraat 7, 2202-LD Noordwijk 

Mevr. P.J. Nooyen (Nel), Joh. Molegraafstraat 14, 2201-LK Noordwijk 

Q.T.J. Sluijs (Rien), Bremkant 38, 2203-NG Noordwijk 

Mevr.H.P.M. van Dijk (Ineke), Duinkant 20, 2203-NK Noordwijk 

 

Contributie € 5,- ( minimaal ) per jaar.  

Gironummer: 2573795 t. n .v. Penningmeester Vogelbescherming Noordwijk te Noordwijk. 

Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptgiro meegestuurd. 

 

Ledenadministratie 

 
Adreswijzigingen en aanmelden nieuwe leden: Golfweg 39, 2202-JH Noordwijk 

 

De Strandloper 

 

De Strandloper is het kwartaalblad van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 

De redactie bestaat uit: H. de Bruijn, C. Erkelens, W.J. Kuijper en C.M.J. Verweij 

Inleveren kopij gaarne op floppy:  Stakman Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk of via email:  
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Bezorging: B. Heethuis, Derk Bolhuisstraat 64, 2202 VH Noordwijk, Tel.071-3610813 

Oplage De Strandloper: 600 exemplaren.  
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Stichting Vogelasiel Noordwijk 

  

A.N. van der Werf, voorzitter, Egbert de Grootstraat 3 2202-RE Noordwijk 

C.M.J. Verweij, secretaris, Vinkenlaan 23, 2201-BR Noordwijk 
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Donatie minimaal € 2,50 per jaar, te storten op girorekening 3598755 t.n.v. Stichting Vogelasiel Noordwijk. 

Het vogelasiel is gelegen aan het Dompad. Gevonden vogels kunnen daar worden afgegeven. 

 

Jan Verwey Natuurcentrum 

 

Het centrum bevindt zich aan de Weteringkade te Noordwijk. In het centrum bevindt zich een uitgebreide 

natuurbibliotheek, die voor iedereen toegankelijk is. Ook is er een permanente tentoonstellingsruimte waarin 

de natuur in en rondom Noordwijk in beeld wordt gebracht. 

Voor groepenbezoek is het centrum het gehele jaar geopend. Contactadres: Mevr. H.P.M. van Dijk, Duinkant 

20, 2203-NK Noordwijk. Tel. 071-3616954. 

 

Het Natuurcentrum is geopend tijdens de inloopochtenden op iedere eerste zaterdag van de maand tussen 

10.00 en 12.00 uur. Zie hiervoor ook de bijgesloten agenda. 
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Agenda  

 
Jeugdactiviteiten: 

 

zaterdag 16 maart van 10.00 - 11.30 uur. 

Uitleg over de zang van de vogels. 

 

zaterdag 13 april van 10.00 - 11.30 uur. 

Weidevogelexcursie naar de polder Hoogeweg. 

 

zaterdag 25 mei van 10.00 - 11.30 uur. 

Ontdekkingstocht in de Noordduinen. 

 

zaterdag 15 juni van 22.00 - 23.00 uur. 

Slootjesexcursie in de sloten achter het landgoed 

Offem. 

 

Alle jeugdactiviteiten beginnen of vinden plaats in 

het Jan Verwey Natuurcentrum. 

 

Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum: 

 

zaterdag 6 april van 10.00 - 12.00 uur; 

zaterdag 4 mei van 10.00 - 12.00 uur; 

zaterdag 1 juni van 10.00 - 12.00 uur. 

 

Naast het stellen van vragen en het bekijken van de 

expositie kunt u verder lekker snuffelen in vele 

tijdschriften en boeken. De koffie staat klaar! Verder 

worden op uw verzoek op dat moment actuele zaken 

in de natuur aan u verteld.  

 

Lezingen: 

 

vrijdag 22 maart a.s.:   

Jaarvergadering met diverse korte diapresentaties 

van leden, voorafgegaan door de bespreking van de 

jaarstukken en de (her)verkiezing van bestuursleden. 

 

Excursies: 

 

zaterdag 11 mei a.s.: 

Nachtegalenexcursie vanaf de ingang van het 

Hollands Duin aan de Duinweg bij de voormalige 

boswachterwoning. Start 's avonds om 20.00 uur. 

 

zaterdag 15 juni a.s.: 

Plantenexcursie in de Coepelduynen vanaf de begin 

van het vroegere fietspad (nu wandelpad) aan de 

Boerhaaveweg. Deze excursie, die om 19.30 's 

avonds begint, wordt in samenwerking met het 

Staatsbosbeheer georganiseerd, omdat dit gebied in 

deze tijd voor het publiek gesloten is.  

 

Zie voor verdere informatie het groene inlegvel in dit 

blad! 

 
Laatste vogelnieuws op de homepage: 

 

Sinds enkele maanden hebben enkele actieve 

waarnemers een emailgroepje gevormd. Op deze 

manier kunnen leuke waarnemingen snel aan 

elkaar worden doorgegeven. Deze berichten 

worden ook doorgestuurd naar Kees Erkelens, die 

ze vervolgens op de homepage van de vereniging 

zet (http://chemae2.leidenuniv.nl/~strandl ).  

Door eenvoudig de knop met “laatste vogel-

nieuws” aan te clicken, verschijnen de meest 

recente meldingen op het scherm. Zo is snel na te 

gaan of de Witoogeend nog steeds in de vijver van 

Nieuw-Leeuwenhorst wordt gezien, of er al 

Grutto’s in Polder Hoogeweg zijn gesignaleerd en 

wat de zeetrekwaarnemers  in de afgelopen week 

hebben gezien. 
 

 

Verslag van de ledenvergadering gehouden op vrijdag 

25 januari 2002 
 

Opening 

 
De voorzitter, Jelle van Dijk, heet de ruim 80 

aanwezige leden en belangstellenden van harte 

welkom. Ondanks de problemen met het openbaar 

vervoer is het de spreker van vanavond, Dr. G. de 

Roos, toch gelukt om het traject Vlieland – Leiden 

met slechts een half uur vertraging af te leggen. 

Voordat Gerlof de Roos het woord krijgt, worden 

enkele mededelingen namens het bestuur gedaan. 

 

Prijzen in Euro 

 
De koffie kost nu € 0,50 en de minimumcontributie 

is op € 5,- gesteld. De Natuurgids voor de Duin- en 

Bollenstreek is in prijs verlaagd! In de boekhandels 

http://chemae2.leidenuniv.nl/~strandl
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bedraagt de prijs nu € 12. In het Jan Verwey 

Natuurcentrum en op verenigingsexcursies zal de 

prijs € 10 bedragen. Deze prijs geldt ook voor de 

laatste exemplaren van de Flora van de Duin- en 

Bollenstreek en Vogels van Noordwijk en 

omstreken. 

 

Toekomst Jan Verwey Natuurcentrum 

 
Op 4 december heeft de voorzitter ingesproken op 

de vergadering van de raadscommissie voor 

Ruimtelijke Ordening. Hij heeft daarbij gewezen 

op het belang van de activiteiten die in het 

natuurcentrum plaatsvinden.  

Er is toegezegd dat wij onze kernactiviteiten elders 

kunnen voortzetten. In de gemeenteraad die na de 

verkiezingen zal aantreden, zullen hoogst-

waarschijnlijk vier leden van onze vereniging 

zitting hebben, zodat wij enig vertrouwen hebben 

in een goede afloop. Binnenkort zal ook overlegd 

worden met het bestuur van de Openbare 

Bibliotheek over de toekomstige situatie. 

 

Komende activiteiten 

 
De activiteiten die binnenkort zullen plaatsvinden 

worden even gememoreerd:  

geen inloopochtend op 2 februari, maar wel weer 

op 2 maart, Flevolandexcursie op zaterdag 9 

februari, natuurcursus in het voorjaar en een lezing 

over vossen op 22 februari. 

 

Rondvraag en waarnemingen 

 
Er worden diverse interessante waarnemingen 

gemeld zoals: een vrouwtje Witoogeend in de 

vijver van Nieuw-Leeuwenhorst, een onvolwassen 

Kleine Burgemeester op het strand bij de 

Duindamse Slag, een doodgevlogen Kerkuil bij 

Sassenheim, een doodgevlogen IJsvogel (met een 

ring uit Hiddensee- NO Duitstland  bij Offem en 

een Havik in een tuin in Warmond. 

 

Lezing van G. de Roos over Mongolië 

 
Tijdens een reis van anderhalve maand kreeg De 

Roos een goede indruk van de vele 

landschapstypen die dit land kent. Natuurlijk 

kregen wij veel te zien van de eindeloze steppen 

met hun typische flora en fauna (hagedissen). Ook 

werd getoond hoe de nomaden hier in hun hutten 

wonen. Daarnaast werden opnamen uit het Altaï-

gebergte getoond, waar het De Roos lukte het 

Altaï-sneeuwhoen van dichtbij te fotograferen. Op 

plaatsen waar smeltwater de steppe inloopt, zijn 

meren van soms kilometers breed gevormd. Bij 

zulke plaatsen zijn ook populierenbossen ontstaan 

waar spechten en allerlei zangvogels kunnen 

worden waargenomen. Bijzondere indruk op De 

Roos hadden de weergaloze wolkenluchten en 

zonsondergangen (c.q. zonsopgangen) gemaakt.

 

 

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
 

 

 

Zoals te doen gebruikelijk volgt hier een beknopt 

jaarverslag, waarin alle belangrijke punten op een 

rijtje worden gezet, die zich in 2001 binnen onze 

Vereniging hebben afgespeeld. Als je dit alles 

bekijkt kom je onder de indruk van de grote hoeveel-

heid werk die door de vele vrijwilligers is verzet. 

 

Bestuur 

 

De samenstelling van het bestuur onderging een 

belangrijke wijziging op het moment waarop de 

nieuwe penningmeester eind oktober werd benoemd. 

Het is wel even wennen, want Jan Veefkind heeft 

ruim 25 jaar de financiële zaken binnen onze Ver-

eniging behartigd. Niettemin zijn we zeer verheugd 

een uitstekende opvolger gevonden te hebben in de 

persoon van Koene Vegter. Jelle van Dijk en Ineke 

van Dijk waren aftredend, maar stelden zich her-
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kiesbaar en werden nadien tijdens de Jaarvergade-

ring met algemene stemmen herkozen.  

 

Jan Verwey Natuurcentrum 

 

Ondanks de vele vreugdevolle gebeurtenissen, die 

het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden is er toch 

een belangrijke bron van zorg n.l. de toekomst van 

het Jan Verwey Natuurcentrum. Sinds de brand in de 

Witte School wordt door de gemeente Noordwijk 

gekeken hoe de financiële eindjes aan elkaar 

geknoopt kunnen worden om straks tot een 

verantwoorde nieuwbouw te komen. Dit betekent, 

dat er inmiddels een plan is ontwikkeld om de gehele 

hoek Van Panhuysstraat/Weteringkade opnieuw in te 

richten en uit de opbrengst van bouwkavels de 

nieuwbouw van de school te financieren. Ook het 

Jan Verwey Natuurcentrum ligt binnen dit plan. 

Inmiddels hebben wij onze zorgen in de richting van 

de gemeente verwoord en aangedrongen om in over-

leg met ons tot een verantwoorde alternatieve 

oplossing te komen, mocht inderdaad tot 

herinrichting van het betreffende gebied, dat bekend 

staat onder de naam "Plan Morgenster", worden 

overgegaan.  

Met deze onzekerheid is het moeilijk in te schatten, 

welke investeringen nog verantwoord zijn en 

hoeveel geld men nog voor onderhoud moet 

uitgeven. Niettemin is er toch nog weer het nodige 

onderhoud gepleegd en hebben er in de 

tentoonstellingsafdeling de nodige aanpassingen 

plaatsgevonden.  

Een belangrijke beslissing is geweest om de vaste 

bezoektijden op de woensdagmiddagen te schrappen 

en om daarvoor in de plaats zogenaamde 

inloopochtenden op de eerste zaterdagmorgen in de 

maand te introduceren. Na een wat aarzelende start 

mag gezegd worden, dat deze misschien wat meer 

actieve benadering van het publiek zeker 

gewaardeerd wordt en dat velen al hun weg naar het 

Natuurcentrum hebben weten te vinden.          

Mede dankzij een goed uitziende 

tentoonstellingszaal konden ook het vorig jaar weer 

veel scholen worden ontvangen. De belangstelling 

van scholen is groot en wel eens te groot voor het 

aantal begeleiders. We kunnen zeker nog extra hulp 

hiervoor gebruiken.  

Gelukkig bleven grote vernielingen het afgelopen 

jaar uit. Dit is duidelijk wel eens anders geweest.  

De hervatting van de jeugdactiviteiten is een 

onverminderd succes gebleken. Regelmatig trekt een 

behoorlijke schare jeugd op zaterdagmorgen naar het 

Natuurcentrum of naar buiten. Ook hier wordt heel 

veel werk door verschillende vrijwilligers verricht.  

 

 

Acties en activiteiten 

 

De vogelobservatietoren bij de Polder Hoogeweg 

bleef regelmatig de aandacht vragen. Helaas werden 

tot tweemaal toe vernielingen aangericht. De 

aangerichte schade kon gelukkig door enkele leden 

worden hersteld.  

Met het Staatsbosbeheer is enkele malen contact 

Plezierig is, dat onze Vereniging tijdig wordt 

betrokken bij voorgenomen plannen. Zo hebben we 

een rondgang gemaakt door het bos om te zien waar 

het meest verantwoord tot dunning kan worden 

overgegaan.  

Verder werden wij uitgenodigd om te komen praten 

over voorgenomen begrazingsprojecten in het gebied 

Berkheide ten zuiden van Katwijk. Daarnaast 

hebben wij op initiatief van de Stichting Kunstklank 

met het Staatsbosbeheer gezocht naar een goede 

locatie voor de opvoering van een opera, die 

overigens heel succesvol is geweest. 

Iets ten zuiden van de Witte Raaf ligt nog een braak 

stuk bollenland, dat eigendom is van 

Staatsbosbeheer en waarvan het Staatsbosbeheer het 

liefst zou willen, dat het betrokken wordt bij een 

natuurontwikkelingsplan aan de voet van de duinen. 

Het bestemmingsplan laat volgens de gemeente 

Noordwijk een actieve natuurbouw hier niet toe. 

Hierover is ook door ons met het College van B. en 

W. van Noordwijk gesproken, maar voorlopig blijft 

de gemeente bij het eerder ingenomen standpunt.     

Voor en tijdens de Golfkampioenschappen op het 

Noordwijkse golfterrein hebben wij vrij intensief 

met het Staatsbosbeheer en de Stichting Duinbehoud 

overlegd, hoe de natuurwaarden in het betreffende 

gebied het best gewaarborgd zouden kunnen 

worden. Tevens is met elkaar nadien geconcludeerd, 

dat voortzetting van dergelijke toernooien in zo'n 

natuurgebied niet meer verantwoord is.     

Ook dit jaar kwam de bescherming van de padden 

weer aan bod. Praktische zaken als het nalopen van 

de hekken, het aanbrengen van duidelijke borden 

e.d. kregen de nodige aandacht. Voor het overige 

verliep de bescherming als in voorgaande jaren. 

De inrichting van de Koningin Wilhelminaboulevard 

heeft ons ook het afgelopen jaar weer bezig 

gehouden. We werden getrakteerd op verschillende 

varianten, waarbij wij van onze kant nog zoveel 

mogelijk hebben gepoogd het natuurkarakter van de 

Zeereep enigszins te handhaven. Dit is naar onze 

mening niet geheel gelukt, maar de verwachting is, 

dat het stuifzand hier ter plaatse nauwelijks te 

bedwingen valt en wellicht het natuurlijke karakter 

zal herstellen. Enfin, we wachten maar af.     

Het herfstnatuurspel was als vanouds weer een 

grandioos succes. Honderden kinderen genoten 

tijdens de herfstvakantie van hun speurtocht door het 
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landgoed Nieuw-Leeuwenhorst. De gemeente 

Noordwijk heeft ons ditmaal financieel ondersteund 

door een subsidie voor het ontwikkelen van 

excursiemateriaal. 

In nauw overleg met de Stichting Duinbehoud zijn 

de ontwikkelingen gevolgd rond de voorgenomen 

motel- en appartementenbouw aan de Ruigenhoek.  

Voor de bespreking van het kustbeheer langs de 

Nederlandse kust werd ook onze Vereniging 

uitgenodigd en wij hebben daarin voor zover 

mogelijk ons steentje bijgedragen. Verder kwam er 

een bijeenkomst over het onderwerp "Kijk op de 

kust", georganiseerd door de Stichting Duinbehoud. 

Ook hier hebben wij onze standpunten vertolkt. 

Vervolgens bezochten wij een bijeenkomst welke 

ging over de Vijfde Nota over de ruimtelijk ordening 

in Nederland, een belangrijk document, dat na 

aanname de ruimtelijke koers voor ons land gaat 

bepalen. 

Op 6 april 2001 trok een bestuursdelegatie naar de 

bestuursrechter in Den Haag, waar de zaak over het 

landgoed Calorama behandeld werd die onze 

Vereniging had aangespannen tegen de gemeente 

Noordwijk. Wij hadden bij de rechtbank in Den 

Haag beroep aangetekend tegen de opvatting van de 

gemeente Noordwijk dat onze Vereniging niet-

ontvankelijk verklaard kon worden in de kwestie 

Calorama. Groot was de teleurstelling toen op een 

naar onze indruk goed verlopen zitting enkele weken 

later de uitspraak volgde. De bestuursrechter 

oordeelde dat louter op grond van onze doelstelling, 

verwoord in artikel 2 van onze statuten, de gemeente 

Noordwijk in het gelijk gesteld moest worden. Deze 

uitspraak heeft er toe geleid dat het bestuur zich 

nader beraden heeft over de formulering van artikel 

2. In overleg met de heer mr. B. Punt is een nieuwe 

tekst opgesteld die in de vergadering van 27 sep-

tember 2002 aan de leden zal worden voorgelegd.     

 

Bijzondere gebeurtenissen 

 

Een bijzondere aangelegenheid was de feestelijke 

heropening van het Hotel-Restaurant "De Witte 

Raaf". Bij deze gelegenheid werd ons een gift 

overhandigd van ruim f 5.000,--. 

Verder waren wij aanwezig op de huwelijksdag van 

Richard Zonneveld op 31 augustus. Richard heeft 

vele jaren de Jeugdclub getrokken, waardoor wij 

deze voor hem en zijn vrouw zo heugelijke 

gebeurtenis niet ongemerkt voorbij lieten gaan. 

Een bijzonder verzoek was wel om mee te praten 

over de eventuele vestiging van een grote vlindertuin 

in Noordwijk. Het gaat hier om een ambitieus plan 

voor een onderkomen van tropische vlinders onder 

leiding van de ons reeds bekende heer Kienjet. 

Onzerzijds werden enkele suggesties gedaan en we 

zijn benieuwd of deze straks iets hebben opgeleverd.  

Een leuk initiatief was het opzetten van een korte 

paddestoelencursus, die liefst ruim 25 deelnemers 

trok. Laten we hopen, dat zij hun weg mogen vinden 

naar bijvoorbeeld onze paddestoelenwerkgroep. In 

dezelfde tijd werd een opzet ontwikkeld voor een 

"laagdrempelige" natuurcursus. Deze cursus zal in 

maart 2002 van start gaan. 

Verder werden we uitgenodigd door de Noordwijkse 

Golfclub om in het kader van haar jubileum een 

"natuurbijdrage" te leveren voor het gedenkboek, dat 

straks wordt samengesteld. 

De Leidse afdeling van de KNNV te Leiden bestond 

het afgelopen seizoen 100 jaar. De viering van dit 

jubileum is door ons bijgewoond.   

 

Werkgroepen 

 

Een aantal werkgroepen is ook het afgelopen jaar 

weer enthousiast aan de gang geweest, zoals 

bijvoorbeeld de Mossenclub en de Padde-

stoelengroep. De Vlinderwerkgroep was iets minder 

actief, maar zojuist werd vernomen, dat in 2002 

weer een frisse en nieuwe start gemaakt zal worden. 

Een verheugend feit is, dat de Jeugdclub goed wordt 

bezocht en dat er verschillende leuke excursies en 

bijeenkomsten zijn geweest. 

Verdere werkgroepen, die ook het afgelopen jaar 

veel werk hebben gedaan zijn de Padden-

beschermingsgroep, de Educatieve werkgroep en de 

Redactie van de Strandloper. 

Wat meer op de achtergrond opereren de 

Weidevogelgroep, de Tentoonstellingsgroep en de 

Bibliotheekgroep, maar hun werk doet zeker niet 

onder voor de werkzaamheden van anderen binnen 

onze Vereniging. 

Laten we tot slot de "Poetsclub" niet vergeten, die 

steeds het Natuurcentrum in een zo goede conditie 

weet te houden. Voor het onderhoud van de 

buitenkant deden we regelmatig een beroep op de 

Klusgroep, die ook steeds weer veel werk verricht.  

 

 Excursies 

 

 -25 februari: Excursie naar het Gelderse   

rivierengebied; 

 - 25 augustus: Vogelexcursie naar trek van 

de Zwarte Sterns in Den Oever; 

 -31augustus t/m 2 september: Wadden-

weekend op Ameland; 

- 13 oktober: Vogelexcursie naar de Pier van 

IJmuiden; 

 -28 december: Ganzenexcursie naar Zeeland 
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Lezingen 

 

 - 26januari: Lezing van Philip Friskorn over 

het vogelleven in Noord-Scandinavië; 

 - 25 februari: Lezing van Ben Prins over 

Amfibieën en reptielen in Nederland; 

 - 30 maart: Jaarvergadering met een keuze 

van dia's uit werk van eigen leden;       

 - 28 september: Lezing van Bert-Jan Bol 

over Torenvalken en Ransuilen;    

 - 26 oktober: Lezing van Chris Smeenk over 

walvissen in de Noordzee; 

 - 30 november: Lezing van Martin Koning 

over natuurleven en geologie in de Eifel. 

         

 

Slotwoord 

 

Naast de vele activiteiten die in dit verslag 

beschreven staan is er nog veel meer werk verricht. 

Vele vrijwilligers hebben menig uurtje aan onze 

Vereniging besteed. Daarvoor past ook ditmaal in dit 

verband een extra woord van dank.  

 

Kees Verweij  

 

Uitnodiging voor de jaarvergadering 
 

De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op vrijdag 22 maart a.s. in het Jan Verwey Natuurcentrum, Weteringkade 

27 te Noordwijk. 

Na behandeling van enkele punten van huishoudelijke aard volgt de verkiezing van het bestuur. Volgens het 

rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend de penningmeester Jan Veefkind en het bestuurslid Nel Nooijen. 

Alleen Nel Nooijen stelt zich herkiesbaar. Zoals bekend is reeds als opvolger van Jan Veefkind benoemd Koene 

Vegter in de vergadering van 31 oktober 2001. Door door de leden kunnen in de vacature Nel Nooijen nieuwe 

bestuurskandidaten worden voorgedragen tot voor de aanvang van de jaarvergadering.   

Tijdens deze vergadering komen ook het jaarverslag van de secretaris en het financiële verslag van de 

penningmeester ter sprake, welke u beide in deze Strandloper kunt vinden. Verder brengt de Kascommissie 

verslag uit van haar onderzoek. Ook zal een nieuwe kascommissie moeten worden benoemd. 

Zoals gebruikelijk zal tijdens deze vergadering aan leden de gelegenheid worden geboden de staaltjes van hun 

beste fotografische kunnen ten toon te spreiden. De ervaring heeft geleerd, dat zo'n opzet vele boeiende 

verrassingen kan bieden en voor de nodige afwisseling zal zorgen. 

Het bestuur wenst u een plezierige jaarvergadering toe en hoopt wederom, dat velen weer de weg naar het Jan 

Verwey Natuurcentrum zullen weten te vinden. 

 

Graag tot ziens op de jaarvergadering! 
 

 

 

 

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
                  

Overzicht Ledenbestand  per 1 januari 2002      

 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

                  

Noordwijk 328 370 387 397 403 404 395 384 376 361 352 339 339 335 335 327 313 

N”hout, De Zilk 25 25 27 30 30 35 39 35 32 31 34 34 37 39 37 38 38 

Katwijk 18 21 22 31 29 17 16 15 15 15 17 17 18 21 23 25 28 

Rijnsburg, 

Valkenburg 

16 16 14 14 18 17 16 16 14 14 15 17 16 14 13 12 12 

Leiden e.o. 20 23 26 28 25 29 37 31 32 35 36 35 37 35 34 38 36 

Bollenstreek 40 54 59 60 64 63 69 66 60 60 57 55 58 59 60 59 62 

Elders 23 26 29 31 34 40 40 38 45 36 34 33 36 36 37 38 39 

Totaal 470 535 564 591 603 605 612 585 574 552 545 530 541 539 539 537 528 
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Financieel overzicht  2001 
J.Ch. Veefkind    

    

Staat van Baten en Lasten  2001 
 ƒ ƒ ƒ 

Baten In Uit Saldo 

    

Contributies en donaties 11336   

Rente 1215   

Batig saldo verkoop 182   

 12733   

saldo baten   12733 

    

LASTEN    

    

Jan Verwey Centrum    

Entree, speciale avonden 953   

Giften 253   

Batig saldo kantine 812   

Bijdrage Stivono 500   

Exploitatie en onderhoud  3476  

Bibliotheek  158  

Expositie ____ ____  

 2518 3634  

saldo Jan Verwey Centrum   -1116 

    

Strandloper    

Advertenties 1366   

Drukkosten  7030  

Portokosten  543  

Diversen ____ 277  

 1366 7850  

saldo Strandloper   -6484 

    

Diverse lasten    

Bestuur, vergaderingen,activiteiten 3180  

Contributies en giften  1230  

  4410  

saldo div. lasten   -4410 

   _____ 

Jaarresultaat   723 

    

Incidentele  posten    

Verkoop Natuurgids 

Diversen 

8197 

____ 

  

 8197   

saldo incidentele posten   8197 
   _____ 

(Voordelig) exploitatie saldo  8920 

   

 Begroting 2002 

€ € € 
In Uit Saldo 

   

5000   

575   

75   

5650   

  5650 

   

   

   

   

   

425   

   

225   

225   

 2050  

 125  

____ 75  

875 2250  

  -1375 

   

   

675   

 3175  

 275  

____ 175  

675 3625  

  -2950 

   

   

 1800  

 450  

 2250  

  -2250 

  _____ 

  -925 

   

   

350   

___ 125  

350 125  

  225 

   

(Nadelig) expl. saldo -700 
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BALANS PER 1 JANUARI 2001 
          

ACTIVA  PASSIVA  

   ƒ     ƒ  

Kas, Bank, Giro  31206  Vooruitbetaalde contributie 190  

Te ontvangen advertentie 

gelden 

 

1500 

 Te betalen rekeningen en declaraties  

530 

 

Te ontvangen rente 834  Reserve:   onderhoud 10000  

Overige vorderingen 373   Gierzwaluwenfonds 1150  

Voorraad Natuurgidsen 2416   wintervoedering 1486  

Overige voorraad  p.m.      

Overige bezittingen  p.m.  Algemene reserve  22973  

  totaal 36329    totaal 36329  

          

          

          

BALANS PER 31 DECEMBER  2001     

          

ACTIVA       PASSIVA   

    ƒ   €  ƒ      € 

Kas, Bank,  Giro  44946 20395 Reserve: onderhoud 10000 4538 

Te ontvangen rente  1197 543  speciale giften 2239 1016 

Te ontvangen advertentie gelden 625 284  Gierzwaluwfonds 

wintervoedering 

1150 

1486 

522 

674 

Voorraad  p.m. p.m.     

Overige bezittingen  p.m. p.m.       Algemene reserve    

           per 1 januari 22973   

           exploitatie saldo 8920   

   _____ _____    31893 14472 

 totaal  46768 21222  totaal  46768 21222 

 

 

 

Toelichting 

Het jaar 2001 is het laatste jaar geweest waarin in guldens gerekend werd. Daarom zijn zowel de staat van 

baten en lasten, als ook de balansen in guldens weergegeven. Omdat de slotbalans van 2001 tevens de 

openingsbalans is van 2002, staan hier de bedragen in guldens en euro’s vermeld. De begroting 2002 is 

uiteraard in euro’s opgesteld. 

 

Staat van baten en lasten:  We hebben financieel een goed jaar achter de rug. Uit het jaarresultaat blijkt dat 

de lopende uitgaven in evenwicht werden gehouden door de inkomsten, telt u daarbij de extra inkomsten uit 

de verkoop van de Natuurgids op, dan komt u tot een zeer goed voordelig exploitatie saldo. Dit saldo is 

toegevoegd aan de algemene reserve. 

Wel moeten twee kanttekeningen gemaakt worden. 

1. Door de onzekere vooruitzichten van het Jan Verwey centrum, zijn is de geplande opknapbeurt dit 

jaar niet door gegaan. Daardoor zijn de kosten voor het centrum dit jaar erg laag uitgevallen. 

2. Door de gemeente is een subsidie verstrekt van ruim ƒ 800,-- voor het Herfst Natuurspel. Hierdoor is 

de kosten post activiteiten lager uitgevallen dan voorzien. 
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Balans: Ten aanzien van de balans december 2201 de volgende opmerkingen. 

1. De voorraad natuurgidsen is verdwenen. De inkomsten uit verkoop overtroffen dit bedrag. Daarmee 

is deze post verdwenen en het meerdere is als baten opgenomen in de Staat van baten en lasten. 

2. Door Hotel Restaurant de Witte Raaf is een gift geschonken aan de vereniging. Deze gift was 

aanvankelijk bestemd voor de opknap beurt van het centrum. Zoals gezegd is deze opknapbeurt dit 

jaar niet door gegaan, daarom is deze post als speciale gift op de balans opgenomen. Het bestuur zal 

hieraan een bestemming moeten geven. 

3. De algemene reserve is verhoogd met het exploitatie saldo 2001. 

4. De nog aanwezige Flora’s en de overige voorraad voor verkoop is niet op de balans opgenomen. Het 

is niet te voorspellen of en hoeveel er verkocht zal worden. Alle verkoop zal als baten in de 

desbetreffende exploitatierekening opgenomen worden. De overige bezittingen van de vereniging, te 

weten de inventaris, de bibliotheek, schrijfmachines, audiovisueel apparatuur, een binoculair e.d., 

zijn evenzo p.m. op de balans opgenomen. Dit omdat verkoop niet in de bedoeling ligt. 

 

Begroting 2002:  In de begroting is nu wel opgenomen dat er een (bescheiden ) opknapbeurt voor het 

centrum nodig is. Dat en een mogelijke stijging van de drukkosten resulteren in een negatief jaarresultaat. 

Daarnaast is de resterende verkoop van de Natuurgidsen laag geschat. Dan kan het alleen maar meevallen. 

Een eventueel nadelig saldo kan eenvoudig ten laste gebracht worden van de algemene reserve.  

 

 

JEUGDNATUURCLUB 

Nel Nooijen 

In september 2000 ben ik gestart met de Jeugdnatuurclub “nieuwe stijl”. Een keer in de maand plan ik op een 

zaterdagochtend, een activiteit, bestemd voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar die belangstelling hebben voor 

de natuur. Bij elke activiteit zoek ik een excursieleider. Tot nu toe heeft iedereen enthousiast meegewerkt. 

Ook hebben enkele leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie bij sommige activiteiten 

geassisteerd 

Iedere keer is het  best spannend hoeveel kinderen zich aanmelden. In deze tijd hebben ook jongeren volle 

agenda’s. De opkomst heeft me tot nu toe verrast. Vooral de doe-activiteiten vielen in de smaak. Uitschieters 

waren het uitpluizen van braakballen en de vleermuizenexcursie. Hierbij gold een maximum aantal 

deelnemers. 

 

 

Maand Activiteit Aantal 

September Vissen met een kornet op het strand 19 

Oktober Herfst verschijnselen in het duin 17 

November Paddestoelen in het bos 10 

Januari Braakballen uitpluizen 20 

Februari Eenden kijken in de A.W.duinen 10 

Maart Stenen en fossielen 13 

April Weidevogels in de polder  5 

Mei  Slootjesexcursie 22 

Juni Vleermuizen 38 

September Strandvondsten 10 

Oktober Vogeltrek in het duin 8 

November Speuren naar sporen 11            
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Overzicht scholenbezoek Jan Verweij Centrum 2001 
 

De educatieve werkgroep ( de voormalige IVN-afdeling ) stuurt elk jaar een reclamebrief naar de scholen  in 

de regio. De vrijwilligers vinden het een sport om zo veel mogelijk kinderen enthousiast te maken voor de 

natuur. Vorig jaar moesten we helaas noodgedwongen die werfbrief achterwege laten, omdat de groep, 

ondanks de oproep van Paul Paumen  in de Strandloper, een nijpend tekort had aan medewerkers. 

Toch wisten nog heel wat groepen de weg naar het Natuurcentrum te vinden en i.p.v. dode natuur achter glas 

en op papier onze medewerking te vragen voor de levende natuur in duin en bos 

 

DATUM PLAATS SCHOOL KINDEREN LEEFTIJD VOLW. 

10-1 Lisse C.N.S. 30 4/5 10 

19-1 Noordwijk Verjaardag 8 8 2 

24-1 Lisse C.N.S. 16 6/7 6 

13-2 Voorhout Regenboog 30 10/11 2 

10-3 Sassenheim Jeugdnatuurwacht 12  3 

22-3  V.S.Onderwijs   15 

30-3 Noordwijk Wandelclub   15 

23-4 Noordwijk Wandelclub   15 

3-5 Noordwijkerhout Ireneschool 28 7/8/9 4 

10-5 Aerdenhout Antoniusschool 29 11/12 4 

22-4 Noordwijk Zeevlam 19 6/7/8 2 

29-5 Rijnsburg Wegwijzer 33 9/10 9 

20-6 Sassenheim Bolwerk 30 9/10 8 

27-6 Noordwijk Zeehonk 27 11/12 6 

3-7 Noordwijkerhout Ireneschool 26 8/9/10 3 

3-7 Noordwijkerhout Prinsenhof 23 10/11 4 

10-7 Noordwijkerhout Prinsenhof 24 10/11 4 

11-7 Noordwijkerhout Ireneschool 23 10/11 3 

20-7 Noordwijk Verjaardag 7 9/10 1 

In 8 Oegstgeest Groene Delta 33 12/13 4 

In 9 Oegstgeest Springplank 32 10/11 8 

4-10 Noordwijkerhout Victorschool 25 10/11 4 

9-10 Noordwijkerhout Victorschool 25 10/11 4 

5-11 Noordwijk Schapedel 24 10/11 2 

16-11 Noordwijk Zeehonk 28 11/12 2 

22-11 Rijnsburg Oranje Nassau 27 7/8/9 7 

28-11 Noordwijk Verjaardag 6 8 1 

30-11 Noordwijk Schapedel 30 8/9 2 

14-12 Noordwijk Bezoek   8 

27-12 Noordwijk Verjaardag 8 9 2 

   Totaal 615  158 

                 

Excursies 
Datum  School Excursie gebied Aantal 

26-6 Zeehonk Noordduinen 27 

4-10 Duinpieper Leeuwenhorst 12 

15-10 De Jutter Leeuwenhorst 28 

15-10 De Jutter Leeuwenhorst 22 

16-10 De Jutter Leeuwenhorst 21 

16-10 De Jutter Leeuwenhorst 21 

18-10 De Jutter Leeuwenhorst 21 

18-10 De Jutter Leeuwenhorst 25 

30-10 Zeehonk Noordduinen 28 

  Totaal 195 

   

   

   

  

Met dank aan: 

Ankie, Carola, 

Christine, Dick, Ibolyka, 

Ingrid, Ineke, Leen, 

Lotte, Mart, Margreet, 

Nel, Paul, Riet, Robert, 

Toos en Wim. 
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Broedvogelinventarisatie in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen in 2001 

 

In 2001 zijn de broedvogelinventarisaties in het 

zuidelijk deel van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen  

voortgezet. Evenals de jaren 1997 t/m 2000 zijn de 5 

kerngebieden geïnventariseerd volgens de  

BMP-methode van SOVON. 

 

  

De 5 geïnventariseerde kerngebieden 

 

1 Gijs Kokkieshoek, 47 ha 

2 Boeveld-West, 28 ha 

3 Wolfsveld-West, 35 ha 

4 Westhoek/Haasvelderbeken, 55 ha 

5 Hoekgatterduin, 50 ha 

 

Medewerkers: 

E. Aartse, W. Baalbergen, A. Gort, B. Heethuis, 

J. Jacobs, W. van Leeuwen,J. Veefkind en S. Vos. 

 

Verslag R.Sluys 

 

 

1 Gijs Kokkieshoek 

geïnventariseerd door E. Aartse 

 

Terreinomschrijving: 

Het geïnventariseerde gebied wordt in het noorden 

begrensd door de Halfwegseslag, in het oosten door  

het rijwielpad, in het zuiden door de 

Langevelderslag en in het westen door de Houtweg. 

 

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 47 ha. 

Waarvan: 

circa 7 ha. Duinberkenbos 

circa 15 ha. duindoorn/vlierstruweel 

circa 5 ha. stuifzand en stuifplekken 

circa 20 ha. open duin met Duinriet, Zandzegge en 

Helm.  

 

Volgens het beheersplan wordt een beperkte 

verstuiving toegelaten. 

Het terrein is erg geaccidenteerd. Vanaf de 

Langevelderberg (27 m + NAP) loopt het terrein 

glooiend af   

naar de Langevelderslag en de Halfwegseslag. 

Paden komen in het terrein niet meer voor.   

De oude voerbanen zijn thans geheel dichtgegroeid. 

De Rozendel is nauwelijks meer begaanbaar.  

Het Natte Bos in de hoek van de Houtweg en 

Halfwegseslag wordt steeds natter. Waren in 

voorgaande jaren in het begin van de inventarisaties 

soms wat natte plekken, vanaf 2000 en vooral in 

2001 stond het bos voor een groot deel onder water. 

In 2001 heeft men op de Halfwegseslag houten 

plankieren aangelegd omdat het niet meer mogelijk 

was door de hoge waterstand de weg te 

belopen.Door de Mond- en Klauwzeercrisis waren 

de Amsterdamse Waterleidingduinen tijdelijk 

afgesloten. Vanaf 12 maart was het duingebied weer 

beperkt opengesteld doch alleen op wegen en 

voetpaden.Het zwerven door het open duin was 

verboden. Voor de inventariseerders werden op 23 

maart de toegangsbepalingen voor bepaalde 

gebieden zo versoepeld dat men de terreinen weer 

op broedvogels kon inventariseren. De inventarisatie 

in het open duingebied van Gijs Kokkieshoek kon 

zonder problemen en achterstand worden 

uitgevoerd. De vroege inventarisaties begin maart 

kwamen door de MKZ-crisis te vervallen, doch dit 

heeft geen merkbare invloed gehad op de 

inventarisatie van de vroege soorten.In totaal werd 

27 uur geteld tijdens 9 bezoeken, wat neer komt op 

een gemiddelde bezoekduur van 3 uur.  

 

Broedvogels Gijs Kokkieshoek  

   
SOORT 2000 2001 

Houtduif 3 2 

Zomertortel 2 2 

Koekoek 1 1 

Boomleeuwerik 3 3 

Boompieper 2 2 

Graspieper 6 4 

Winterkoning 5 3 

Heggemus 21 17 

Roodborst 2 2 

Nachtegaal 20 17 

Gekraagde Roodstaart 2 1 

Roodborsttapuit 2 1 

Tapuit 0 1 

Merel 9 8 

Zanglijster 2 0 

Sprinkhaanzanger 2 1 

Braamsluiper 3 2 

Grasmus 21 21 

Zwartkop 2 1 

Bosrietzanger 1 0 

Tjiftjaf 2 2 

Fitis 20 19 
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SOORT 2000 2001 

Pimpelmees 1 0 

Koolmees 2 2 

Vlaamse Gaai 1 2 

Ekster 3 2 

Kneu 7 7 

Vink 0 1 

Totaal aantal soorten 26 25 

Totaal aantal broedgevallen 145 124 

  

Toelichting:  

Opvallende verschuivingen in de aantallen zijn er in 

2001 niet geweest. Het aantal territoria van de 

Nachtegaal is licht gedaald. Misschien dat de 

vernatting van het Natte Bos en in beperkte mate 

van de Rozendel hier debet aan is. Een aantal 

territoria was niet, zoals in voorgaande 

jarenbezet.Verheugend is de terugkeer van de Tapuit 

nabij de Helmkruidsdel. Het betreffende 

konijnenhol waar het paar broedde kon worden 

gelokaliseerd. Het paar was daar duidelijk aanwezig 

door zang van het mannetje balts en alarmroep. Of 

het broeden tot succes heeft geleid kon helaas niet 

worden vastgesteld.  

    

 

 

2 Boeveld-West  
geïnventariseerd door W. Baalbergen en J. Veefkind

  

Terreinomschrijving:  

Het geïnventariseerde gebied wordt in het Noorden 

begrensd door het Finnlayweggetje, in het oosten 

  

door de Houtweg en een stukje onverhard 

wandelpad, in het zuiden door het raster langs de 

Langevelderslag en in het westen door het 

voormalige Van Limburg Stirumkanaal.Het 

onderzochte gebied kan men grofweg in twee delen 

verdelen. Het zuidelijke deel wordt grotendeels 

bepaald door een vrij kaal duinenplateau met toppen 

van 18 m. Het noordelijke deel is begroeid met 

struweel. De oppervlakte bedraagt circa 28 ha.De 

recreatiedruk is er, mede als gevolg van de dichtbij 

gelegen ingang, groot.  

    

Broedvogels Boeveld-West 
 

SOORT 2000 2001 

Houtduif 1 1 

Koekoek 1 0 

Zomertortel 0 1 

Grote Bonte Specht 0 1 

Boomleeuwerik 1 1 

Boompieper 1 1 

Graspieper 3 3 

Winterkoning 1 3 

Heggemus 8 7 

Roodborst 0 1 

Gekraagde Roodstaart 0 1 

Nachtegaal 10 5 

Roodborsttapuit 3 2 

Merel 3 4 

Sprinkhaanzanger 1 3 

Grasmus 14 9 

Braamsluiper 0 3 

Zwartkop 1 0 

Tjiftjaf 1 3 

Fitis 8 7 

Pimpelmees 2 0 

Koolmees 1 2 

Vlaamse Gaai 1 1 

Ekster 2 1 

Zwarte Kraai 1 1 

Kneu 6 7 

Goudvink 1 0 

Rietgors 1 1 

Totaal aantal soorten 23 24 

Totaal aantal broedgevallen 72 69 

 

 

3 Wolfsveld-West    
geïnventariseerd door B. Heethuis en J. Jacobs 

   

 

Terreinomschrijving:    

Het terrein ligt langs het voormalige Van Limburg 

Stirumkanaal Het wordt aan de zuidzijde en de 

oostzijde begrensd door het Finnlayweggetje tot aan 

de Kop  van het Ronde Vlak, en van daar naar het 

noorden, langs de oostzijde van het Spejendel naar 

de Ruigenhoeker Schulpweg. Deze is tevens de 

noordgrens van ons terrein. Ook de aangrenzende 

zandvlakte van het voormalige kanaal rekenen we 

tot het inventarisatiegebied. Het terrein heeft een 

oppervlakte van ca. 35 ha. Hierin liggen 5 dellen, nl. 

het Lange Vlak, Abelendel, Spejendel, Biezenvlakje 

en Ronde Vlak. Deze dellen bestaan grotendeels uit 
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Meidoorn, Duinliguster, Berk, Ratelpopulier, Vlier 

en Duindoorn. Het Ronde Vlak wordt jaarlijks 

gedeeltelijk gemaaid en staat `s winters voor een 

deel onder water.  

   

Broedvogels Wolfsveld- West  
   

SOORT 2000 2001 

Kleine Plevier 1 1 

Houtduif 2 2 

Zomertortel 1 1 

Koekoek 1 1 

Boomleeuwerik 1 1 

Graspieper 3 2 

Winterkoning 6 7 

Heggemus 16 12 

Roodborst 0 1 

Nachtegaal 12 14 

Roodborsttapuit 3 3 

Merel 5 6 

Zanglijster 1 0 

Sprinkhaanzanger 1 1 

Braamsluiper 2 2 

Grasmus 17 17 

Tjiftjaf 3 4 

Fitis 14 16 

Pimpelmees 2 2 

Koolmees 3 4 

Vlaamse Gaai 1 1 

Ekster 3 2 

Zwarte Kraai 1 0 

Kneu 6 4 

Rietgors 1 2 

Totaal aantal soorten 24 23 

Totaal aantal broedgevallen 106 106 

 

    

Voor 1995 was het voormalige Van Limburg 

Stirumkanaal de westelijke grens van ons kavel. Na 

demping van het kanaal hebben we de ontstane 

zandvlakte als mogelijk broedgebied in onze 

inventarisaties meegenomen.De Kleine Plevier die 

vorig jaar voor het eerst op de zandvlakte broedde, 

is een blijvertje gebleken. Op nagenoeg dezelfde 

plaats als vorig jaar hebben zij weer gebroed.De 

Zanglijster van vorig jaar heeft het dit jaar af laten 

weten. Ook de Zwarte Kraai is uit ons kavel 

verdwenen. We vermoeden dat het paartje, dat zich 

regelmatig laat zien, naast het terrein op het Boeveld 

broedt, en dat het Wolfsveld tot het territorium 

behoort.Wat betreft de overige soorten zijn er 

vergeleken met 2000 weinig veranderingen te 

melden. De enige uitzondering is de Heggemus. 

Deze ging terug van 16 naar 12 broedparen. Een 

mogelijke verklaring is dat we deze vroege soort 

gedeeltelijk gemist  hebben, omdat we in de maand 

maart niet in het terrein mochten komen vanwege de 

MKZ-crisis.Wat betreft de vernatting van het terrein 

zet de Rietgors de trend. Na enige jaren van telkens 

één broedgeval, waren er dit jaar voor het eerst 2 

broedparen.Het totale aantal broedsels was dit jaar 

met 106 exact gelijk aan vorig jaar. 

  

4 Westhoek/Haasvelderbeken  
geïnventariseerd door A. Gort en W. van Leeuwen 

  

Terreinomschrijving:Het terrein wordt in het 

noorden begrensd door de Nieuwe Haasvelderweg, 

in het oosten door de slag van de Westhoek, in het 

zuiden door de Starrenbroekerweg en in het westen 

door de Haasvelder Klugtweg.Het terrein is niet 

sterk geaccidenteerd. De Trapjesberg is met ruim 16 

meter + NAP de hoogste duintop.Een gebied met 

historie is de omgeving van het Haasveld. Hier was 

vroeger een landbouwvestiging waarvan de sporen 

in de vorm van oude teelthoeken en weitjes nog 

aanwezig zijn. Deze gebieden liggen laag en zijn in 

het voorjaar knap drassig. De vlakke gedeelten zoals 

de Lange Velletjes en Het Haasveld worden nu 

regelmatig gemaaid om verruiging tegen te gaan. De 

Ruigthoek wordt begraasd door de rammen uit de 

kudde schapen.Het terrein, 55 ha., telt verschillende 

Pannen en Dellen nl. Pan van de Heiweg, 

Berkenpan, Kattendel, Ligusterdel, Pan van Janus 

en de Wilgenpoot.In deze gebieden zitten de 

boomnest- en holenbroeders. Het is een heel sterk 

struweelgebied en rijkelijk begroeid met Duin- en 

Meidoorn. Ook de Vogelkers gedijt goed. Het 

terrein is rijk aan vogels, waarvan de aantallen vrij 

stabiel blijven. Alleen de Fazant zoekt zijn vertier 

elders.    

Doordat het terrein op verschillende plaatsen onder 

water stond, Ruigthoek, Haasveld, gedeelten van de 

Lange Velletjes en het Zuid-Westen van de 

Westhoek, hebben we enkele watergasten 

waargenomen zoals Wilde Eenden, Nijlganzen en 

Watersnippen.Hopelijk mogen we ze in de toekomst 

als broedvogels noteren    
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Broedvogels Westhoek en 

Haasvelderbeken  
   

Soort 2000 2001 

Fazant 3 2 

Houtduif 1 0 

Zomertortel 2 2 

Koekoek 1 3 

Boompieper 10 8 

Graspieper 9 7 

Winterkoning 11 15 

Heggemus 5 4 

Roodborst 3 1 

Nachtegaal 13 14 

Gekraagde Roodstaart 1 1 

Roodborsttapuit 3 2 

Merel 2 3 

Zanglijster 1 1 

Sprinkhaanzanger 13 12 

Braamsluiper 1 1 

Grasmus 28 24 

Tuinfluiter 1 0 

Zwartkop 1 1 

Tjiftjaf 13 14 

Fitis 46 43 

Pimpelmees 3 2 

Koolmees 9 12 

Vlaamse Gaai 2 1 

Vink 1 1 

Kneu 1 2 

Totaal aantal soorten 26 24 

Totaal aantal broedgevallen 184 176 

 

5 Hoekgatterduin    
geïnventariseerd door S. Vos    

 

Terreinomschrijving:    

Het onderzochte gebied is c. 50 ha groot. In het 

noorden en oosten wordt het terrein begrensd door 

de Hoekgatterweg, in het zuiden door de Zilkerslag 

(Joppeweg) en in het westen door het 

Oosterkanaal.Door het gebied lopen enkele 

zandpaden. Het gebied kenmerkt zich door een rug 

van vrij kale duinen met veel stuifgaten. We vinden 

verspreid over het terrein enkele bosjes van 

voornamelijk eikehakhout zoals b.v. het 

Amerikaanse Bosje. Langs het Oosterkanaal vinden 

we enkele bosjes van de Oostenrijkse den. 

   

 

 

 

 

Broedvogels Hoekgatterduin   

  
SOORT 2000 2001 

Nijlgans 1 1 

Bergeend 1 0 

Wilde Eend 2 4 

Kuifeend 3 3 

Fazant 1 1 

Meerkoet 2 3 

Houtduif 5 4 

Koekoek 1 1 

Bosuil 1 0 

Groene Specht 2 2 

Grote Bonte Specht 3 2 

Boomleeuwerik 1 1 

Boompieper 9 8 

Winterkoning 12 9 

Heggemus 7 8 

Roodborst 6 6 

Nachtegaal 11 12 

Gekraagde Roodstaart 8 9 

Roodborsttapuit 2 2 

Tapuit 1 0 

Merel 6 8 

Zanglijster 2 3 

Sprinkhaanzanger 1 3 

Grasmus 13 15 

Tuinfluiter 1 2 

Zwartkop 1 2 

Tjiftjaf 3 5 

Fitis 33 33 

Staartmees 3 2 

Kuifmees 0 1 

Pimpelmees 10 10 

Koolmees 20 20 

Wielewaal 1 1 

Vlaamse Gaai 3 3 

Ekster 3 3 

Zwarte Kraai 2 2 

Vink 3 3 

Kneu 2 2 

Goudvink 0 1 

Totaal aantal soorten 37 36 

Totaal aantal broedgevallen 186 195 
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Broedvogels van de 5 kavels in 2001 
 

Soort/Aantal Gijs Kokkies- 

hoek 

Boeveld- 

West 

Wolfsveld- 

West 

Westhoek- 

Haasvelderbeken 

Hoekgat- 

terduin  

Totaal 

Nijlgans     1 1 

Wilde Eend     4 4 

Kuifeend     3 3 

Fazant    2 1 3 

Meerkoet     3 3 

Kleine Plevier   1   1 

Houtduif 2 1 2  4 9 

Zomertortel 2 1 1 2  6 

Koekoek 1  1 3 1 6 

Groene Specht     2 2 

Grote Bonte Specht  1   2 3 

Boomleeuwerik 3 1 1  1 6 

Boompieper 2 1  8 8 19 

Graspieper 4 3 2 7  16 

Winterkoning 3 3 7 15 9 37 

Heggemus 17 7 12 4 8 48 

Roodborst 2 1 1 1 6 11 

Nachtegaal 17 5 14 14 12 62 

Gekraagde Roodstaart 1 1  1 9 12 

Roodborsttapuit 1 2 3 2 2 10 

Tapuit 1     1 

Merel 8 4 6 3 8 29 

Zanglijster    1 3 4 

Sprinkhaanzanger 1 3 1 12 3 20 

Braamsluiper 2 3 2 1  8 

Grasmus 21 9 17 24 15 86 

Tuinfluiter     2 2 

Zwartkop 1   1 2 4 

Tjiftjaf 2 3 4 14 5 28 

Fitis 19 7 16 43 33 118 

Staartmees     2 2 

Kuifmees     1 1 

Pimpelmees   2 2 10 14 

Koolmees 2 2 4 12 20 40 

Wielewaal     1 1 

Vlaamse Gaai 2 1 1 1 3 8 

Ekster 2 1 2  3 8 

Zwarte Kraai  1   2 3 

Vink 1   1 3 5 

Kneu 7 7 4 2 2 22 

Goudvink     1 1 

Rietgors  1 2   3 

Totaal aantal soorten 25 24 23 24 36 42 

Totaal aantal 

broedgevallen 

124 93 106 176 195 670 
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Herinneringen aan Professor Voous 
 

Op 31 januari 2002 overleed Prof. Dr. K. H. Voous 

(spreek uit Vaus) op de leeftijd van 81 jaar. De 

betekenis van Voous voor de Nederlandse 

ornithologie is buitengewoon groot. Dat komt niet 

alleen door zijn wetenschappelijke publicaties en 

zijn vele bestuurlijke functies, maar ook door zijn 

grote belangstelling voor alles wat er in ons land 

op vogelkundig gebied gebeurde. Bovendien 

beschikte hij over organisatorische gaven in 

combinatie met een opmerkelijke beminnelijkheid, 

die het mogelijk maakten dat hij in verschillende 

kwesties als bruggenbouwer kon optreden. 

In dit artikel zal geen overzicht worden gegeven 

van alles wat Voous gepresteerd heeft. Zie 

daarvoor het speciale nummer van het Vogeljaar 

uit 1990 ter gelegenheid van zijn zeventigste 

verjaardag en de korte biografie in zijn boek In de 

ban van vogels (1995), waarover straks meer. In de 

volgende regels wil ik alleen enkele persoonlijke 

herinneringen vermelden. 

 

In mijn jonge jaren, toen ik nog in Ermelo woonde, 

kwam ik in contact met Aart Tjittes, de toenmalige 

nestor van de Noord-Veluwse vogelaars. Hij 

stimuleerde me lid te worden van de Nederlandse 

Ornithologische Unie (NOU). Bij dat gesprek viel 

voor het eerst de naam van Voous. Tjittes vertelde 

vol ontzag dat het Voous gelukt was de twee 

vogelkundige verenigingen die ons land vroeger 

kende, samen te brengen in de NOU. De ene 

vereniging was de Nederlandse Ornithologische 

Vereniging, waarin vooral vogelbeschermers 

verenigd waren, de andere club was de Club van 

Nederlandse Vogelkundigen, waarvan veel jagers 

en verzamelaars lid waren.  

Als jongen van 18 jaar had je  in die tijd nog de 

handtekening van je ouders nodig om lid te mogen 

worden. Na maanden wachten (ook toen al 

verschenen de tijdschriften met vertraging) ontving 

ik de eerste nummers van Limosa en Ardea. Van 

beide tijdschriften bleek Voous de hoofdredacteur 

te zijn. Bovendien was hij in die tijd voorzitter van 

de Commissie voor de Nederlandse Avifauna 

(CNA), een gezelschap van deskundigen die elke 

beschrijving van een zeldzame waarneming 

nauwgezet beoordeelden. 

Inmiddels was in 1960 het belangrijkste boek van 

Voous verschenen:  Atlas van de Europese Vogels. 

Voor velen met mij was dit de eerste kennismaking 

met de zoögeografie. Zoögeografie is de studie van 

de verspreiding en de variatie van bepaalde 

diergroepen in ruimte en tijd. Via “de atlas” 

maakten we kennis met klinale verschillen, soorten 

en ondersoorten, glaciale scheiding en 

verbrokkelde verspreidingspatronen. Typerend 

voor de internationale reputatie die Voous toen al 

bezat, is het feit dat in dit standaardwerk geen 

enkele literatuurverwijzing is opgenomen! Hij kon 

het zich veroorloven te zeggen dat hij zeer veel had 

nagevorst en dat al die literatuurverwijzingen te 

veel bladzijden in beslag zouden nemen. 

De eerste keer dat ik Karel Voous in levende lijve 

zag, was in 1966. Met Arend Timmerman Sr. 

bezocht ik op12 november van dat jaar het 

ganzensymposium in Zwolle, dat door Voous werd 

voorgezeten. Mede door de inspanningen van 

Timmerman was bekend geworden dat ons land 

een sleutelpositie innam voor wat betreft ganzen in 

West-Europa. Het toenemend belang van ons land 

had vooral te maken met de verhoogde 

jachtactiviteit in Noord-Duitsland. Hierdoor was 

bijvoorbeeld de hoofdmacht van de Brandgans 

(toen nog slechts 30000 ex) begin jaren zestig 

vanuit Duitsland naar de polders rond Anjum 

uitgeweken. Na veel voorbereidend werk lukte het 

Voous in Zwolle om jagers en vogelbeschermers 

tot een compromis te brengen, waardoor er 

rustgebieden voor ganzen zouden komen. 
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Bovendien werd de jacht op ganzen 

gereglementeerd, waardoor o.a. op slechts enkele 

uren per dag gejaagd mocht worden. Dit 

symposium is het begin geweest van de ongekende 

successtory van ganzen in Nederland (nu ongeveer 

één miljoen!). 

In de jaren zestig was ik actief in de Christelijke 

Jeugdbond voor Natuurvrienden. In de 

zomerkampen op Terschelling ontmoette ik 

behalve Coby ook studenten van Prof. Voous.  

Behalve met een paar ‘ouwe sokken’ die wel eens 

langs kwamen, zoals Ebel Nieboer en Jan Wattel, 

kwam ik daar ook in contact met Gerard Boere die 

jarenlang op Vlieland steltloperonderzoek 

verrichtte en Wim Schipper die op diverse plaatsen 

in Europa de kiekendieven bestudeerde. Zij hadden 

heel wat met Voous te stellen, want de lat voor 

promotie werd door hem hoog gelegd! 

 

Het eerste aan mij persoonlijk gerichte briefje 

ontving ik in de zomer van 1970. Op 6 mei 1970 

ontdekten Coby en ik een fraaie Blonde Tapuit op 

Terschelling. Het was de tweede waarneming voor 

ons land. De CNA had in die tijd bepaald dat een 

waarneming van een zeldzaamheid pas 

geaccepteerd kon worden als minimaal twee 

onafhankelijke waarnemers de vogel goed hadden 

gezien en beschreven. Ons van dit feit bewust 

probeerden we allerlei passerende wandelaars te 

verleiden om met onze kijker naar de bijzondere 

tapuit te kijken. Toen na een twintigtal passanten 

nog steeds niemand voorbij was gekomen die het 

verschil tussen een mus en kraai kende, gaven we 

de moed op. Na het insturen van deze bijzondere 

waarneming, kreeg ik een vriendelijk briefje van 

Voous terug. Hij was er van overtuigd dat wij een 

Blonde Tapuit hadden waargenomen. De 

waarneming zou echter worden opgenomen als 

“onbevestigde waarneming”, vanwege het feit dat 

de tweede waarnemer (Coby) niet als 

“onafhankelijk” kon worden aangemerkt! Tien jaar 

later schreef Voous weer een briefje en deelde mee 

dat de inzichten inmiddels gewijzigd waren. De 

CNA nam nu het standpunt in dat ook een 

echtgenote als een onafhankelijke waarnemer met 

een eigen mening kon worden beschouwd! De 

Blonde Tapuit van Terschelling staat sindsdien als 

tweede waarneming voor Nederland in de boeken. 

In de jaren zeventig heb ik menig briefje met 

Voous gewisseld. Die contacten betroffen twee 

onderwerpen. Het eerste was het voorkomen van 

Engelse Gele Kwikstaarten in de Bollenstreek. Na 

onze verhuizing naar Noordwijk hoorde ik diverse 

vogelaars spreken over ‘toevallige’ waarnemingen  

van deze geelgroenkoppige kwikstaarten. Dit 

wekte mijn nieuwsgierigheid en ik besloot zoveel 

mogelijk bollenvelden af te lopen. Dit systematisch 

uitkammen van bollenpercelen bracht aan het licht 

dat het om minstens 100 paartjes moest gaan. Mijn 

bevindingen vatte ik samen in een artikel voor 

Limosa. Hoofdredacteur Voous reageerde 

enthousiast en gaf allerlei aanwijzingen voor 

verbetering van het artikel. Eén paragraaf kon in 

zijn ogen echter geen genade vinden. Het betrof 

een korte verhandeling over de status van de 

Engelse Gele Kwikstaart: ondersoort of soort. Uit 

correspondentie met Finse en Engelse 

onderzoekers was mij gebleken dat er grote 

meningsverschillen waren over de soortstatus van 

de geelkoppige kwikstaarten. Voous schreef heel 

diplomatiek dat hij mijn overdenkingen interessant 

vond, maar toch ongeschikt om in Limosa te 

publiceren. Hij nodigde mij uit om over dit 

onderwerp een lezing op een NOU-studiedag te 

houden. Daar is het nooit van gekomen. Wel aardig 

om hierbij op te merken is dat in de Avifauna van 

Nederland, deel 2 (2001) gesproken wordt van de 

Engelse Kwikstaart als aparte soort. 

Het tweede onderwerp waarover correspondentie 

met Voous ontstond, was de oprichting van de 

Club van Zeetrekwaarnemers in 1972. Voous had 

grote belangstelling voor zeevogels en juichte dit 

initiatief van harte toe. Hij was bereid op de eerste 

jaarvergadering in Artis een lezing over zeevogels 

te verzorgen. Verder reageerde hij altijd met een 

bedankbriefje als hem een jaaroverzicht werd 

toegestuurd. Toen Kees Camphuysen en ik de 

resultaten van zes jaar zeetrektellen samenvatten in 

een extra nummer van Limosa (1983), was Voous 

onmiddellijk bereid hierin een lovend voorwoord 

te schrijven. 

In de jaren tachtig begon Voous aan een bijzondere 

klus. De Club van Nederlandse Vogelkundigen, 

sinds 1958 een afdeling van de NOU, wilde het 75-

jarig bestaan luister bijzetten door een speciaal 

nummer van Limosa uit te geven. Hierin zouden 

biografieën komen van mensen die bepalend waren 

geweest voor de ornithologie in de twintigste 

eeuw. Voous vatte deze taak zo serieus op dat na 

enkele jaren duidelijk werd dat het verzamelde 

materiaal de omvang van een extra 

tijdschriftaflevering verre oversteeg.  Ruurd 

Noordhuis en ik zijn toen als eindredactie van 

Limosa  bij Voous op bezoek geweest om te 

bespreken of een minder omvangrijke publicatie 

binnen de kaders van een extra aflevering van 

Limosa toch nog bespreekbaar zou zijn. Ons werd 

al snel duidelijk dat dit niet bespreekbaar was. 

Voous’ interesse in de mens achter de publicaties 

was zo groot dat hij niet bereid was zijn reeds 

afgeronde biografieën sterk in te korten, laat staan 

een kwart van deze biografieën niet op te nemen. 
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Bovendien was hij nog met tientallen personen in 

gesprek over weer nieuwe biografieën. De enige 

beperking die hij zichzelf oplegde was het feit dat 

de door hem beschreven personen voor 1950 

geboren moesten zijn. Na dit gesprek ging Voous 

zelf op zoek naar een uitgever. Dit leidde er toe dat 

in 1995 het boek In de ban van vogels bij uitgeverij 

Scheffers verscheen. 

Voor dit boek werd ook mij een lange vragenlijst 

voorgelegd. Aan de hand van de antwoorden stelde 

Voous vervolgens een biografie op, waarna via 

briefwisseling (alles met de hand geschreven!) naar 

een eindresultaat werd toegewerkt. Bij die 

gelegenheid heb ik hem ook verteld over de 

activiteiten van het Jan Verweij Natuurcentrum. 

Voous was zeer ingenomen met het feit dat wij ons 

centrum naar Jan Verweij hadden genoemd. In zijn 

biografie over Jan Verweij wordt dan ook het Jan 

Verweij Natuurcentrum nadrukkelijk genoemd. 

Op 12 mei 2001 heb ik Voous voor het laatst 

gezien en gesproken bij de presentatie van de 

Avifauna van Nederland deel 2. Hij informeerde 

naar het natuurcentrum en vroeg mij of er nog 

steeds zoveel Engelse Gele Kwikstaarten in de 

Bollenstreek zaten. In de pauze werden de drie 

ereleden van de NOU samen op de foto gezet: 

Karel Voous, Rudi Drent en de ook bij ons 

bekende Jo Rampen uit Katwijk. 

Dat Voous tot op het laatst een onderzoekende 

geest had, blijkt niet alleen uit zijn artikelen in het 

Vogeljaar over eenden, maar ook uit wat Willem 

Baalbergen mij vertelde. Voous had hem enkele 

weken voor zijn overlijden nog opgebeld om te 

vragen of hij bepaalde boeken over Afrikaanse 

antilopen had. 

Karel Voous was in de eerste plaats systematicus 

en museumornitholoog. De volgorde die hij 

vaststelde in zijn  List of recent holarctic bird 

species (1973) heeft tot het einde van de twintigste 

eeuw de soortvolgorde van alle vogelboeken en 

vogelgidsen in Europa bepaald. Zo beginnen alle 

vogelboeken met de duikers en eindigen met de 

gorzen. Pas recentelijk is daar in beide delen van 

de Avifauna van Nederland enigszins vanaf 

geweken. 

Zowel de Atlas van de Europese Vogels als het 

boek In de ban van vogels zijn in de bibliotheek 

van het Jan Verweij Natuurcentrum te raadplegen. 

 

Jelle van Dijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memorian Joop de Groot-Beelen 

 

Op 31 december 2001 overleed Joop de Groot-Beelen op 78-jarige leeftijd.  

Joop werd opgeleid tot onderwijzeres en stond tot haar trouwen voor de klas. 

Daarna zorgde zij voor gezin en huishouding.  

Later, toen de kinderen de deur uit waren, wilde ze graag iets voor natuur en milieu 

gaan doen. 

Toen dan ook de eerste I.V.N.-cursus in Noordwijk startte schreef zij zich dadelijk 

in als cursist.  

In oktober 1977 kreeg zij haar "Diploma Natuurgids". Vol enthousiasme ging ze 

aan het werk. Samen met Anny van de Oever, Jo-Ann en anderen maakte ze de 

"natuurpaden" voor Noordwijk en omgeving. Ze zorgde voor de verspreiding en 

verkoop van de boekjes. 

Ook begeleidde ze heel wat schoolklassen in het Jan Verwey Natuurcentrum.Hoe 

we haar echter het meest zullen herinneren is in het kraampje tijdens het 

herfstnatuurspel in Leeuwenhorst. Honderden kinderen meldden zich bij haar en ze 

had voor iedereen een vriendelijk woord.Op 4 januari hebben haar kinderen haar 

vanuit hun huis op het Dobbelmanduin naar de Maria ter Zee kerk gedragen, 

alwaar wij afscheid van haar hebben genomen. 

 

Toos Bom 
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Windkracht 9 à 10 tijdens de Delta-excursie op 28 december 2001 

 
Aad Bijl 

 
De vooruitzichten wat het weer betreft waren 

slecht die dag. Zo slecht dat ik er vanuit ging dat 

het wel niet door zou gaan. Toch waren er al 10 

enthousiastelingen op de parkeerplaats bij de 

Bibliotheek toen ik arriveerde. Uiteindelijk 

vertrokken zes auto’s met 20 inzittenden richting 

de havens van Stellendam, voorzien van een 

duidelijke routebeschrijving.  

De eerste waarneming werd al gedaan op de A4 bij 

Delft, waar drie Ooievaars boven de rijksweg aan 

het cirkelen waren. Waarschijnlijk gaat het hier om 

exemplaren die hun dagelijkse kostje bij 

Diergaarde Blijdorp vergaren en zo geen noodzaak 

hebben om de verre reis naar het Zuiden te 

ondernemen en is het niet een gevolg van de 

opwarming van de aarde. 

In Stellendam bleek pas echt wat windkracht 9 

betekent. Telescopen waren niet goed te gebruiken 

vanwege de windstoten en ook met de kijker was 

het niet gemakkelijk. In de haven zwom een 

Middelste Zaagbek en wat Futen en Dodaars. 

Buitendijks waren Wulpen, Tureluurs, Rosse 

Grutto’s, Scholeksters en verschillende 

eendensoorten zoals Wintertalingen, Pijlstaarten en 

Smienten te zien.  

Op het industrieterreintje bij de haven had Jan 

Jacobs bij aankomst klein spul zien rondvliegen 

waarvan hij niet zeker wist wat het was geweest. 

Hierover moest natuurlijk duidelijkheid verschaft 

worden vandaar dat, voordat er werd doorgereden 

naar de Scheelhoek, eerst het terreintje werd 

doorgestruind. Gelukkig zaten ze er nog.  

Het bleek te gaan om een groepje van ca. 40 stuks, 

het merendeel Kneuen en Vinken met daartussen 

enkele Sneeuwgorzen. Verder vlogen er enkele 

Grauwe Ganzen en Canadese Ganzen over. 

In de Scheelhoek waren Brandganzen, Wulpen en 

Smienten te zien. Vanwege de storm werd er alleen 

vanuit de auto’s gevogeld wat toch wel veel 

beperkingen oplevert. Uitwisseling van 

waarnemingen is dan niet goed mogelijk, vandaar 

dat niet iedereen alle soorten heeft gezien die zijn 

waargenomen. 

Het volgende doel was het reservaat Koudenhoek 

waar de verwachte Brandganzen en Grauwe 

Ganzen inderdaad te zien waren. Een Bruine 

Kiekendief, Torenvalk, een flink aantal 

Goudplevieren, 3 Roodborsttapuiten, Bonte 

Strandlopers en Kievieten gaven ook acte de 

presénce. Verder zat er een Noordse Stormvogel in 

het gras te rusten. 

Voor de Brouwersdam was er de geplande 

sanitaire stop, waar dankbaar gebruik van werd 

gemaakt. Aan het begin van de dam bleek dat de 

weg die buitendijks loopt, vanwege het hoge water 

en de storm was afgesloten. Binnendijks zijn wij 

toen richting de sluis gereden. Hier zaten veel 

Meerkoeten, Futen en een enkele Brilduiker. Van 

hieruit was het mogelijk te voet naar de andere 

zijde van de dam te gaan, wat een magnifiek 

uitzicht op zee opleverde. Enkele Eiders werden in 

de kolkende zee heen en weer gesmeten, terwijl 

Steenlopers tussen de basaltkeien naar voedsel aan 

het zoeken waren. Ook zij hadden veel hinder van 

de wind, die hier wel tot kracht 10 was 

toegenomen. Teruggaand  werd bij de sluizen op 

de valreep nog een vrouwtjes Krooneend 

waargenomen.     

De route voerde verder via Zonnemaire en de 

haven van Bommenede naar de Heerenkeet. 

Onderweg zaten Toendrarietganzen en Wilde en 

Kleine Zwanen op de akkers. Ook Bergeenden, 

Wulpen en Grauwe Ganzen waren in flinke 

aantallen aanwezig. Het nieuwe natuurgebied nabij 

de Heerenkeet ontwikkelt zich voorspoedig. 

Kemphaantjes, Watersnippen en Zwarte Ruiters 

lieten zich goed bekijken. Bij beter weer moet het 

hier uitstekend vogelen zijn.  

De erwtensoep in de Heerenkeet was als vanouds, 

al hebben we er wel meer dan een uur op moeten 

wachten. Maar vogelaars zijn gezellige mensen 

zodat dat op zich geen ramp was. De volgende keer 

even bellen dat we er aankomen is wel zinvol. 

Wellicht dat we dan nog een bezoekje aan de 

Schelphoek kunnen brengen of aan de inlaat bij de 

Stompe Toren. Hier heb ik verleden voorjaar van 

zeer nabij veel Rotganzen gezien.  

De terugweg voerde over binnenwegen op Goeree. 

Een mooie streek. Extra waarnemingen heeft dat 

echter niet opgeleverd. 

 

Al met al hebben we 60 soorten waargenomen. 

Een niet al te best resultaat, maar daar was het 

weer debet aan. Toch was het weer een heel leuke 

dag en hadden de thuisblijvers ongelijk. 
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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 aantal boeken dat over Noordwijk is 

geschreven loopt in de tientallen. Met enige 

regelmaat verschijnt er weer 

een pennenvrucht over de 

vogels en de planten en niet 

minder over de historie van 

het dorp. Het mooiste boekje 

dat ik ken handelt over een 

kraai, beter gezegd een 

kauw. De schrijfster, Mea 

Verwey, een dochter van 

Albert Verwey, schreef het 

toen zij als tiener lange tijd 

ziek te bed lag. Dat was in 

1911.  

De Geschiedenis van een 

Kraai, is de titel van het 

boekje. Het verhaalt de 

belevenissen van de familie 

Verwey op Villa Nova met 

een tamme kauw die haar 

broer Jan als nestjong in huis 

nam. 

Jarenlang lag het manuscript 

in een la, totdat Mea 

trouwde met een uitgever, Mees uit Santpoort. 

Deze zag wel brood in het boekje en besloot het uit 

te geven. Jan Verwey was inmiddels getrouwd met 

een dochter van Leon Senf, ontwerper bij de 

Porceleyne Fles in Delft. Senf werkte daarnaast als 

zelfstandig schilder en tekenaar en werd gevraagd 

het boekje van tekeningen te voorzien. Onder zijn 

vaardige handen ontstond zo een uniek 

prentenboekje. 

In deze tijd kennen we de kauw uit het dorp. Ze 

proberen een broedplaats te vinden in een 

schoorsteen of kijken uit naar een holle boom. Dat 

zal in het begin van de vorige eeuw niet veel 

anders zijn geweest. Ook het handtam maken van 

een kauw is van alle tijden. Gewoonlijk doet men 

dat door een jong uit het nest te nemen en met de 

hand op te voeden. Zoals alle kraaiachtigen zijn ze 

redelijk intelligent en leren in korte tijd allerlei 

kunstjes. De meeste aanleg echter hebben zij voor 

kattenkwaad. In mijn jonge jaren had buurman Van 

der Wiel ook zo`n beest. Deze had het speciaal op 

de schoolkinderen voorzien. De arme drommels 

werden door de vogel op weg van en naar school 

steevast aangevallen. Uiteindelijk pikten dat de 

ouders van de kinderen niet meer en moest de 

kauw het veld ruimen. 

Met de kauw van Jan Verwey liep het niet veel 

beter af. Dit dier, dat Gerrit werd genoemd, 

ontwikkelde zich ook als een nijdig beest dat pikte 

naar de kinderen Verwey en de hond. Andere 

kunststukjes waren het stelen van kwasten van de 

schilder die het huis aan het 

verven was en het openzetten 

van een kraan waardoor Villa 

Nova blank kwam te staan. 

Deze wandaden deden de 

deur dicht. Er werd familie-

beraad gehouden en beslist 

dat het zo niet langer kon en 

dat Gerrit moest verdwijnen. 

Zeer tot spijt van Jan werd het 

beestje door de stalknecht 

naar het strand gebracht. 

Mea besluit het boekje met:  
Maar naar Gerrit`s verdre 

daden, hoeft men daarom niet te 

raden. 

Gerrit zat daar juist op een plek, 

die uitzicht gaf op de vogeltrek.  

Hele stoeten kraaien trokken,van 

het noorden naar het zuiden. 

 `t Was een krassen en een 

lokken, een gewirwar van 

geluiden. 

 Gerrit vloog zo gauw hij kon, 

met zijn kornuiten naar `t land van de zon. 

 En vertelde dit verhaal, onderweg in kraaientaal.      
 

n.b. In 1997 bracht Schoonderbeek uit Laren een 

herdruk van het boekje uit.
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Dagboek van een  Noordwijks Gierzwaluwpaar 
 

Hein Verkade  

 

Dit verhaal start bij de Engelse onderzoeker David 

Lack. Kort na de Tweede Wereldoorlog begon hij 

een onderzoek naar Gierzwaluwen in het 

universiteitsgebouw van Oxford. Voor het eerst 

beschreven hij en zijn studenten het geheimzinnige 

leven van de Gierzwaluw. Dit was mogelijk omdat 

Lack aan de binnenzijde van het dak nestkasten 

had geplaatst met een glazen achterwand. Zijn vele 

ontdekkingen legde hij vast in het schitterende 

boekje ‘Swifts in a Tower’ (1956).  

In 1998 komt Günther Prang tijdens de landelijke 

Gierzwaluwendag in het Jan Verweijcentrum met 

een Nederlandse versie van Lack’s nestkastjes op 

de proppen. Op de zolder van een kerk in Groede 

(Zeeuws-Vlaanderen) heeft hij succes. Wij konden 

tijdens een excursie met eigen ogen 

zien hoe fascinerend het is om on-

gestoord de broedende vogels van 

heel nabij te bekijken. 

Dit stimuleerde mij om naar een 

geschikte locatie voor een dergelijk 

project in Noordwijk te zoeken. 

Uiteindelijk bleek juist onze eigen 

schuur aan de Douzastraat de 

aangewezen plek.  

Er broeden Gierzwaluwen in de 

directe omgeving. Daarnaast kwam 

onze schuur door de afbraak van 

Passchier Iris vrij te staan. Hierdoor 

ontstonden goede 

aanvliegmogelijkheden voor 

Gierzwaluwen. Terwijl mijn 

schoonvader de nestkastjes 

timmerde naar Zeeuws model legde 

ik speciale invliegpannen op het dak. 

Het volgende probleem was hoe we de 

Gierzwaluwen konden attenderen op de nieuwe 

behuizing. Het afspelen van Gierzwaluwgeluiden 

leek een oplossing. De vogels kwamen er massaal 

op af, maar weigerden vervolgens de speciale 

dakpannen binnen te vliegen.  

In het voorjaar van 1999 renoveerde mijn 

overbuurman het dak van zijn huis. Drie paar 

Gierzwaluwen werden hierdoor verstoord. 

Ondanks het aanbrengen van speciale dakpannen 

keerden de vogels niet terug naar hun oude plek. 

Korte tijd later hoorde ik ze onder ons schuurdak. 

Helaas kozen zij niet voor de speciale 

invliegpannen maar voor een scheve dakpan aan de 

westzijde. We besloten het de rest van het 

broedseizoen zo te laten. Regelmatig bezochten zij 

de nieuwe plek, maar er werd niet gebroed.  

De winter daarna vatten we het plan op om op de 

plek van de scheve pan ook een speciale pan met 

daarachter een inkijkkast te plaatsen. Er werd 

tevens een stukje plastic rioolbuis tussen het 

dakbeschot en de invliegplan geplaatst om te 

voorkomen dat de vogels bij terugkomst alsnog op 

het dak zouden kruipen. We wilden tenslotte het 

hele broedproces volgen in een nestkast. 

Vol spanning werden de eerste dagen van mei 

2000 afgewacht. De vogels kwamen terug en 

accepteerden de nieuwe nestgelegenheid! Iedere 

avond sliepen één of twee vogels in de nieuwe 

behuizing. In de loop van het seizoen werd ook 

regelmatig een tweede nestkast als slaapplaats 

gebruikt.  

 

Dit betroffen waarschijnlijk dezelfde vogels  omdat 

er nooit meer dan twee tegelijk in de kastjes 

aanwezig waren. Deze kast (B) was slechts twee 

pannen naast de eerste (A) aangebracht. 

Waarschijnlijk gingen de vogels wederom niet 

over tot broeden door de grote veranderingen aan 

de nestplaats.  Wel sliepen zij trouw iedere avond 

in een van de kastjes, soms samen soms apart. 

Veelvuldig lag er een vogel voor de uitgang van de 

kast ‘op wacht’. 

Tijdens de beruchte storm van 28 mei verbleven 

beide vogels tegen het middaguur in kastje B. 

Verrassend genoeg bleken zij een paar uur later in 

kastje A te liggen. Terwijl de storm met kracht 9-

10 bft. voorbij raasde waren zij toch buiten 

geweest! 



 

 24 

Gedurende  de rest van het seizoen veranderde er 

niet veel. Overdag werden de vogels vrijwel nooit 

in de kasten aangetroffen. Tegen donker vlogen zij 

de kast in om er de nacht door te brengen. 

Opvallend was wel dat bij binnenkomst van de 

tweede vogel er een korte begroetingsceremonie 

volgde. Voor het slapen gaan werden de veren nog 

wat gepoetst. Wel verschenen in de loop van het 

seizoen een paar veertjes in de hoek van kast A die 

vastgeplakt werden op de bodem. Een spaarzaam 

begin van nestbouw? 

Op 22 juli om 22.25 uur verliet de laatste vogel 

definitief kast B, het was toen vrijwel donker. 

Twee seizoenen achtereen vonden grote 

veranderingen plaats aan de nestelomgeving. 

Vrijwel zeker werd hierdoor niet overgegaan tot 

broeden. Nu dit echter allemaal in orde leek werd 

alle hoop gevestigd op het seizoen 2001.  

De eerste vogel verschijnt reeds op Koninginnedag 

in nestkast B. Ruim een week keert deze vogel elke 

avond terug in kast A om er de nacht door te 

brengen. Op 10 mei liggen twee Gierzwaluwen in 

kast A. Het ziet er hoopvol uit voor dit seizoen.  

Er volgt een periode waarin beide nestkasten 

regelmatig bezocht worden. Soms brengen de 

vogels de nacht gezamenlijk, dan weer gescheiden 

door. Wanneer dit laatste het geval is wordt er vaak 

heen en weer geroepen. Op 20 mei leidt dit tot een 

opmerkelijk voorval. De vogels zitten ‘s avonds 

gescheiden in kast A en B. Beide liggen voor de 

vliegingang en roepen naar elkaar. De vogel in kast 

A probeert zich vervolgens tussen het stukje plastic 

pijp en de dakpan door te wurmen. Uiteindelijk 

lukt dit!  De tweede vogel blijft in kast B. Nu 

bevindt de eerste zich op het dakbeschot en ritselt 

in de richting van de ander. Zij blijven veelvuldig 

naar elkaar roepen. Nieuwsgierig ga ik na een 

uurtje nog even poolshoogte nemen. Het is donker 

waardoor pas na enkele minuten de contouren van 

één vogel in kast B ontdekt worden. Kast A is leeg, 

de tweede vogel ligt hoogstwaarschijnlijk op het 

dakbeschot te slapen. De volgende avond zitten 

beide weer rustig naast elkaar in kast A en poetsen 

zich. 

Het lijkt er sterk op of de vogels geen keuze tussen 

de twee nestkasten kunnen maken. Even krijg ik de 

neiging één kast dicht te maken, maar breek toch 

maar niet met mijn voornemen om niet in te 

grijpen. Ik ben tenslotte slechts toeschouwer.  

Indicaties tot broeden blijven uit tot op 23 mei 

plotseling een ei midden op de kale vloer van kast 

A ligt.  De volgende dag reizen we voor vakantie 

af richting Spanje. Na terugkomst ben ik inmiddels 

erg benieuwd naar de toestand in ‘huize 

Gierzwaluw’.  

Er zit één vogel in een hoekje met een vaag 

nestrandje eromheen. Merkwaardig genoeg ligt  

(nog steeds) één ei kaal midden in de kast. Als de 

vogel zich even opricht zijn duidelijk nog twee 

witte eitjes zichtbaar. Er wordt gebroed. Dat wordt 

dus wachten. 

Op 11 juni wordt nog steeds op de eieren gebroed. 

De tweede Gierzwaluw vliegt binnen met een bek 

vol witte donsveertjes. De broedende vogel laat 

zich slechts moeizaam van het nest duwen. 

Uiteindelijk wordt zijn plaats ingenomen en plakt 

de nieuwe vogel al draaiend in de nestkom  de 

donsjes met speeksel op de nestrand vast. Het nest 

wordt dag na dag steeds iets hoger. De aflossing op 

het nest verloopt overigens steeds stroef. De 

broedende vogel kan maar moeilijk afscheid 

nemen van het nest. Soms reageert zij (of hij) zelfs 

agressief. Na de wisseling verlaat de tweede vogel 

meestal de nestkast. Soms overdag en meestal ‘s 

avonds laat gaat de niet-broedende vogel met de 

kop naar de nestingang liggen, de nestplaats 

verdedigend tegen indringers.  

Op 22 juni blijkt er leven onder de broedende 

vogel te zitten. Ongemakkelijk ‘wiebelt’ de 

oudervogel boven het pas geboren jong. Dat 

betekent even rekenen na onze vakantie. De 

broedduur bij Gierzwaluwen bedraagt 20 dagen. 

Dus werd vanaf 2 juni gebroed. Dan blijft er nog 

een gat van 9 dagen tussen de legdatum van het 

eerste ei op 23 mei en het tweede. Het eerste ei zal 

tot het uitvliegen van de jongen ongeschonden in 

alle hoeken van de nestkast blijven liggen. Kort na 

het eerste is ook het tweede ei uitgekomen. De 

oudervogels verwijderen de eischalen snel uit de 

nestkast.   

Nu er meer actie in nestkast is gekomen wordt het 

voor Maaike en onze dochters tijd om een kijkje te 

komen nemen. De oudste, Floortje komt al na 

enkele minuten weer langs de ladder naar beneden. 

‘Pap als de ganzen in een V vliegen, dan gaan we 

toch samen schaatsen?’. Toch even wennen 

midden in de zomer op een snikhete zolder. 

Janneke is geduldiger en wordt daarvoor beloond 

met een voederritueel. ‘Hé pap, de jonkies zijn 

roze!’. ‘Dat komt omdat ze nog geen veertjes 

hebben’, is mijn reactie. ‘Ook raar dat ze die niet 

gelijk hebben als ze geboren worden’. Het 
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antwoord dat daar geen ruimte voor is in de 

piepkleine eitjes blijkt voldoende. 

Op 26 juni is het buiten 28 graden. De jongen, pas 

4 dagen oud, liggen voor het eerst zonder 

oudervogels in de nestkast.  

 

‘s Avonds slapen zij naast de kale jongen, de 

temperatuur is nog steeds erg hoog.  

De dagen erna gebeurt iets opmerkelijks. Voor het 

eerst lijken de oudervogels door te hebben dat een 

gluurder vlak naast hen staat. Zij nemen een 

dreighouding naar mij aan tegen het glasplaatje dat 

ons scheidt. Wanneer ik echter mijn bril afzet 

houdt het dreigen op. Kennelijk weerkaatst het 

schaarse licht hierin.  

De jongen groeien voorspoedig. De eerste veertjes 

worden zichtbaar, en de vogels poetsen zich 

veelvuldig. 

Het voederen gebeurt steeds heftiger en sneller. 

Soms vliegt een 

oudervogel eerst in kast 

B binnen. De stampvolle 

krop hangt als een 

ballon onder de snavel. 

De jongen in kast A 

reageren direct op het 

geluid van de 

binnenvliegende vogel 

en bedelen heftig. Even 

later verdwijnt de vogel 

uit kast B en vliegt 

onmiddellijk kast A 

binnen. Het voeren gaat 

zo snel dat dit meestal 

niet te zien is. De ouder 

reageert daarna niet op 

meer op het bedelen wat 

vaak nog minutenlang 

aanhoudt.  

Op 12 juli komt de heer 

Stam uit Leiden beide 

jongen ringen. Even heb 

ik de angst dat de 

jongen in paniek naar buiten zullen springen als het 

glazen plaatje weggeschoven wordt. Zij reageren 

inderdaad heftig, maar willen juist naar binnen, de 

zolder op!  Stam is enthousiast, het is voor het 

eerst dat hij Gierzwaluwen ringt in de meer dan 40 

jaar dat hij zich met ringen  bezighoudt. De maat 

ringetjes is uitzonderlijk. De pootjes zijn zeer kort 

en breed. Alleen de IJsvogel wordt ook met deze 

uitzonderlijke maat geringd.  

De jongen groeien gestaag en ook de verschillen 

tussen beide wordt steeds duidelijker. Niet alleen is 

de dag leeftijdverschil goed te zien, de jongste van 

de twee ‘schokt’ regelmatig met zijn lijf alsof hij 

ergens van schrikt. Het strekken van de vleugels en 

het poetsen van het verenkleed nemen veel tijd in 

beslag. Zij worden zich met de dag bewuster van 

hun omgeving. Mijn bril wordt ontdekt en net als 

hun ouders nemen zij een dreighouding aan. 

Wanneer de jonge Gierzwaluwen bijna vier weken 

oud zijn zie ik ze voor het eerst vliegoefeningen 

doen. Druk slaan de vleugels heen en weer in alle 

hoeken van de nestkast. Het is pure noodzaak want 

zij moeten na het uitvliegen direct maandenlang 

continu in de lucht blijven. 

Langzamerhand zijn de jongen vrijwel even groot 

als hun ouders. Alleen de witte veerrandjes en veel 

wittere gezicht onderscheidt hen nog. Het voeren 

lijkt inmiddels meer op een worsteling. Een 

kluwen van vleugels, staarten, koppen en een hoop 

herrie is alles wat je er nog van meekrijgt. 

Wanneer één van de oudervogels weer eens het 

naastgelegen kastje binnenvliegt blijft het 

overzichtelijk en zijn alle vogels goed te 

observeren.  

De nestkast blijft ondertussen opvallend 

schoon. De jongen krabbelen achteruit naar 

de uitgang om hun behoefte te doen. Een 

deel van de uitwerpselen komt direct op het 

dak terecht, de rest in de doorgang.  

Op 24 juli blijkt dat de jongen de wereld 

buiten de nestkast gaan ontdekken. Eén jong 

zit in de doorgang en kijkt naar buiten. Een 

kraakje van de ladder waarop ik sta is 

genoeg om vlug de veilige nestkast binnen 

te gaan. De jonge vogels schrikken 

veelvuldig van allerlei geluiden. Zo wordt er 

gereageerd op het toeteren van een auto, en 

het timmeren op de bouwplaats in de straat. 

De grootste schrik krijgen de vogels echter 

van een krijsende Kauw op het dak. Beide 

jongen zitten in de doorgang en stuiven naar 

binnen om vervolgens versteend in de 

nestkom te blijven zitten. Enkele dagen later 

koert een Houtduif op de nok van het dak. 

Dit heeft echter geen enkele invloed op de 

jonge Gierzwaluwen. Er wordt nu al 

duidelijk onderscheid gemaakt in geluiden en hun 

gevaren. Steeds vaker zitten de vogels in de 

doorgang. 

Een dag later vliegt de oudervogel weer kastje B 

binnen. Met een volle krop gaat hij in het hoekje 

zitten waar zich in kast A de nestkom bevindt. 

Vervolgens ligt hij een paar minuten alsof ie 

broedt. Het lijkt wel of het tweede kastje als een 

onderdeel van het territorium wordt beschouwd. 

Even later vliegt hij toch uit en direct kast A 

binnen. Na het voeren slikken de oudervogels 

veelvuldig en gaan vaak schuin voor de doorgang 

liggen, met de kop er net in.  
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De jongen slapen inmiddels niet meer in de 

nestkom. Zij liggen met hun ouders schots en 

scheef op en onder elkaar.  

Dat het moment van uitvliegen naderbij komt valt 

op te maken uit het vele strekken van de vleugels. 

Vrijwel permanent zitten één of twee jongen in de 

doorgang naar buiten te turen.  

Op 1 augustus, de jonge Gierzwaluwen zijn dan 39 

dagen oud, slapen nog steeds vier vogels in de 

kast. De jongen bedelen permanent, en lijken erg 

hongerig. Vermoedelijk krijgen ze vrijwel geen 

voedsel meer. De dag erna aan het eind van de 

middag ga ik nog even kijken hoe de vlag er bij 

staat. Eén jong ligt in de nestkom, de tweede zit 

ver in de doorgang half buiten de nestopening 

hangend. Even trekt hij zich nog terug, maar 

springt enkele minuten later ineens naar buiten...... 

Het is reeds laat in het seizoen, er vliegen nog 

nauwelijks Gierzwaluwen rond. Ik ga toch maar 

even buiten kijken of de eerste vlucht succesvol is. 

Er is niets te zien, ook niet op de grond. Er was dus 

voldoende geoefend. 

De hierop volgende twee avonden slapen nog maar 

twee vogels in de nestkast, een ouder en een jong. 

De oude vogel is vermoedelijk het vrouwtje, daar 

het mannetje meestal het eerste vertrekt. De jonge 

vogel bedelt permanent. 

Op 4 augustus om 15.00 uur zit het jong, 41 dagen 

oud inmiddels, in de doorgang. Buiten is het mooi 

weer. Volgens de literatuur vliegen de meeste 

jongen in de schemer uit. Ik ben benieuwd of ook 

het tweede jong zich niet aan de regels houdt.  Dus 

om 18.00 uur weer gaan kijken. Het hokje is voor 

het eerst in drie maanden leeg..... alleen het 

onbebroede ei ligt er nog als stille getuige.  

Het zal zeker weer negen maanden duren voor er 

weer leven in de kastjes komt, als ze hun immense 

tocht tenminste overleefd hebben. 

Dick Passchier heeft van de laatste dagen in het 

nest prachtige infraroodopnames gemaakt met zijn 

videocamera. Komend seizoen zal hij trachten het 

broedende paar op meerdere momenten vast te 

leggen.  

Wordt vervolgd.......... 

 

Bijzondere planten in de Duin- en Bollenstreek in 2001 
 

Martien de Graaf & Jelle van Dijk 

 

Planten komen en planten gaan. Dat geldt in het 

bijzonder in een regio waar nogal wat verandert. 

Nieuwe bedrijventerreinen zijn meestal wel goed 

voor enkele leuke vondsten. Is het terrein eenmaal 

ingericht en bebouwd, dan is van een afwisselende 

flora zeker geen sprake meer. In de duinen is de 

dynamiek de laatste jaren toegenomen. 

Verstuivingen worden niet meer bestreden met 

helmaanplant, maar juist bevorderd. Over de schaal 

waarop dit gebeurt verschillen de meningen. Wie 

de laatste maanden ten noorden van de 

Wassenaarse Slag in Berkheide heeft rondgekeken, 

waant zich in de Sahara! Toch zal hier binnen 

enkele jaren een interessante flora tot ontwikkeling 

komen. Dat daarvoor een reeds bestaande rijke 

duinvegetatie moest wijken, geeft evenwel te 

denken!  

In de Flora van de Duin- en Bollenstreek, 

uitgegeven in 1994, werd een lijst opgenomen van 

alle tot dan toe aangetroffen plantensoorten in onze 

regio. Sindsdien is in De Strandloper vijfmaal een 

artikel verschenen waarin aanvullingen op deze 

lijst bekend werden gemaakt. 

 

 

 

 

Deze artikelen zijn te vinden in: 

- 28e jaargang nr. 4 (december 1996) 

- 30e jaargang nr. 1 (maart 1998) 

- 30e jaargang nr. 4 (december 1998) 

- 32e jaargang nr. 1 (maart 2000) 

- 33e jaargang nr. 1 (maart 2001) 

In dit artikel willen wij opnieuw aanvullingen 

geven op de lijst in de Flora van de Duin- en 

Bollenstreek en de aanvullingen die hierboven 

worden genoemd. Evenals in voorgaande verslagen 

zullen ook soorten worden genoemd die vanuit 

tuinen in het straatmilieu belanden. Het 

Rijksherbarium in Leiden bepaalt op een gegeven 

moment of een dergelijke soort tot de Nederlandse 

wilde flora kan worden gerekend. Vanaf dat 

moment wordt zo’n soort ook opgenomen in de 

nieuwste druk van Heukels’ Flora van Nederland. 

 

Nieuw voor de Duin- en Bollenstreek 

 

Boomhazelaar – Corylus colurna 

Deze loofboom met hazelaarbladeren valt op door 

de merkwaardige vrucht: een huls met lijnvormige, 

teruggebogen slippen die buiten het nootje steken. 

De nootjes van deze ZO-Europese soort zijn 

eetbaar. Deze soort werd door MdG waargenomen 
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langs de Spoorlaan in Voorhout (blok 30-17-44). 

De Boomhazelaar is als sierboom aangeplant o.a. 

in Oegstgeest. 

Polygonum 

capitatum 

Dit tuinplantje, dat 

nog  

geen officiële 

Nederlandse naam 

heeft, kenmerkt zich  

door kleine, roze 

hoofdjes en 

karakteristieke 

bladen met V-

vormige donkere 

vlek. Deze soort 

komt oorspronkelijk uit de 

Himalaya. In toenemende mate 

verwildert de soort de laatste jaren tussen 

straattegels. MdG noteerde deze soort in het 

Floron-district Hollands Duin al in 17 km-hokken. 

In ons gebied werd deze soort gevonden in de 

Wassenaarsestraat en de Marcellisstraat in 

Noordwijk-Binnen (blok 30-17-31). In september 

werden ook vondsten gedaan in de blokken 30-17-

32 en 30-17-21. In Noordwijkerhout bleek de soort 

voor te komen in blok 30-17-15. De bijgevoegde 

tekening is te vinden in het artikel Aanwinsten voor 

de Nederlandse adventief-flora 3 (Gorteria 1: 49-

53). 

 

Gevlekt longkruid – Pulmonaria officinalis 

In april werden door MdG tussen straattegels op 

een paar plaatsen in het centrum van Voorhout 

(blok 30-17-54) de karakteristiek gevlekte bladeren 

van deze soort waargenomen. Deze planten zijn 

zonder twijfel afkomstig van tuinafval. Deze soort 

gaat zich steeds meer in het 

stedelijke milieu 

presenteren. 

 

Veldsalie – Salvia pratensis 

In juni vond JvD één 

bloeiend exemplaar in de 

berm van de Oorlogsweg in 

de Noordduinen (blok 24-

57-51). In voorgaande jaren 

is deze plant hier zeker niet 

over het hoofd gezien, want 

het betreft hier een pad dat 

tot het trimparcours van de 

waarnemer behoort. 

Veldsalie is in West-

Nederland een zeldzame 

soort. De meeste 

groeiplaatsen bevinden zich 

in het rivierengebied (dijken en rivierduintjes). 

 

Distelbremraap – Orobanche reticulata subsp. 

pallidiflora 

In 1969 vond M.O. Boerman in blok 24-57-15 in 

de AWD (iets ten westen van het Starrenbroek) een 

twintigtal groepjes zeer forse bremrapen (80 – 100 

cm hoog!) die hij als Distelbremrapen 

determineerde. Ook vond hij enkele exemplaren in 

blok 24-48-12 (bij de 1000-meterweg). Hij stuurde 

materiaal op naar het Rijksherbarium, waar men 

evenwel niet met zijn determinatie akkoord ging. 

Men hield het daar op forse Walstrobremrapen. 

Deze merkwaardige controverse werd weer actueel 

toen Ger Londo in juli 2000 2 Distelbremrapen 

aantrof in blok 24-48-12. Dit bracht Joop Mourik 

er toe de vondsten van Boerman opnieuw te 

bestuderen. Door de toegenomen kennis van de 

variatie binnen de soort Distelbremraap kon de 

determinatie van Boerman nu wel door het 

Rijksherbarium onderschreven worden. Hiermee is 

met terugwerkende kracht een nieuwe soort aan de 

lijst van onze regio toegevoegd! Het voorgaande is 

gepubliceerd in het artikel getiteld: “Vindplaatsen 

van Distelbremraap (Orobanche reticulata subsp. 

Pallidiflora (Wimm. & Grab.) Hayek) in 

verstoorde duinen.” door Ger Londo en Joop 

Mourik in Gorteria 27 – 6 (december 2001). 

 

Nieuwe vindplaatsen van zeldzame soorten 

 

Esdoornganzevoet – Chenopodium hybridum 

 Deze in ons gebied zeldzame soort werd door 

MdG in augustus gevonden onder een heg langs de 

Vuursteeglaan te Lisse (blok 30-18-13). 

 

Grijze mosterd – Hirschfeldia incana 

In augustus vond Wil Tamis in de berm van 

het fietspad langs de A44 nabij het 

Warmondse viaduct deze forse kruisbloemige 

(blok 30-27-15). Deze soort was eerder 

gevonden op het bedrijventerrein Sassenheim-

Zuid (1999). De soort was in 1998 talrijk 

aangetroffen op het braakliggende terrein rond 

de veiling Flora in Rijnsburg. 

 

Peperkers – Lepidium latifolium 

In juli vond JvD tien forse exemplaren in de 

wegberm van de straat Jan van Gent in 

Noordwijk-Binnen (blok 30-17-41). Peperkers 

komt massaal voor langs de Leidse Vaart in 

Voorhout en op een plek langs de 

Haarlemmertrekvaart bij station Lisse. De 

bekendste groeiplaatsen van  Nederland liggen 

in Leiden. De ‘middenbermstoepen’ bij 

Holiday Inn staan er vol mee! 
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Bolletjesraket – 

Rapistrum rugosum 

In juli troffen MdG en JvD 

deze soort aan op het 

bedrijventerrein Klei-Oost 

bij Rijnsburg (blok  30-27-

11). Bolletjesraket duikt 

wel vaker op in 

wegbermen en op 

bedrijventerreinen. Een 

grote, jaarlijkse groeiplaats 

bevindt zich langs het 

zuidelijke deel van het 

Oosterkanaal in de AWD. 

 

Glanzige ooievaarsbek – 

Geranium lucidum 

De opmars van deze 

nieuwe urbane soort gaat 

nog steeds door. Nieuwe vindplaatsen tussen 

straattegels werden door MdG geconstateerd aan 

de Schaepmanlaan te Noordwijkerhout (blok 24-

57-55) en langs de Prinsenweg in Voorhout (blok 

30-17-35). 

 

Bont kroonkruid – Securigera varia 

In juni vond Caspar Zuiderduin een grote 

groeiplaats bij de ingang van camping De 

Noordduinen in Katwijk (blok 30-26-14). Deze 

groeiplaats beslaat enkele vierkante meters en is 

vermoedelijk in voorgaande jaren over het hoofd 

gezien. In juni vond JvD enkele bloeiende 

exemplaren in woonwijk de Grashoek in 

Noordwijk, groeiend tussen de straatstenen (blok 

30-17-21). Bont kroonkruid werd voor het eerst in 

1998 in onze regio aangetroffen. Het betrof toen 

ook een groeiplaats tussen het plaveisel. De 

groeiplaats in Katwijk komt goed overeen met 

groeiplaatsen zoals die uit het rivierengebied 

bekend zijn. 

 

Wouw -  Reseda luteola 

In juni trof JvD in de berm van het fietspad bij de 

Noordwijkerhoekbrug één exemplaar van de 

Wouw aan (blok 30-17-43). Deze berm was een 

jaar eerder omgewoeld voor het leggen van een 

kabel. In 2001 trof MdG deze soort ook aan bij de 

ingang van het omstreden duinterreintje bij 

Ruigenhoek (blok 24-58-21). 

Tot aan de demping van het Van Limburg 

Stirumkanaal bevond zich een vaste groeiplaats op 

een oude fazantenvoerplaats. Hierna zijn slechts 

enkele vondsten uit het ‘straatmilieu’ bekend 

geworden. 

 

 

 

 

 

Parnassia – Parnassia palustris 

In 2001 dook deze soort weer op op plaatsen waar 

in voorgaande jaren ook exemplaren waren 

aangetroffen. Aan spontane vestiging werd 

indertijd getwijfeld. In ieder geval was de 

Parnassia in 2001 weer aanwezig in de Guytedel in 

de Coepelduinen (blok 30-16-54) en in een 

valleitje in de Noordduinen (blok 24-57-52). 

 

Grote waternavel – Hydrocotyle ranunculoides 

Deze plant uit Noord-Amerika breidt zich 

razendsnel in West-Nederland uit. Was vorig jaar 

nog in het Leidsch Dagblad te lezen dat het 

waterschap Wilck en Wiericke 60.000 gulden aan 

de bestrijding van deze plant had uitgegeven, in 

november 2001 wist diezelfde krant te melden dat 

het waterschap nu ruim een half miljoen gulden 

armer geworden was! 

Ook in de Duin- en Bollenstreek rukt deze plant 

verder op. De familie Hoogeboom meldde een 

grote groeiplaats in een sloot bij de ruïne van 

Teylingen (blok 30-18-41). Langs het Westeinde in 

Noordwijkerhout groeide een tuinvijver helemaal 

dicht (blok 30-17-22). 

Hoe deze soort op een strenge winter reageert is 

nog niet bekend. 

 

Bilzekruid – Hyoscyamus niger 

Nadat deze soort in 1999 was aangetroffen langs 

de Tramsteeg in Noordwijk-Binnen, kwam MdG 

deze soort nu tegen in een ruderaal terreintje aan 

de Pickéstraat (eveneens blok 30-17-31). 

 

Gegroefde veldsla – Valerianella carinata 

Door R. van der Meyden van het Rijksherbarium 

was opgave gedaan van het vinden van deze soort 

in de Coepelduinen bij Katwijk (uurhok 30-16). 

Zie Gorteria 27: 131. 

 

Bezemkruiskruid – Senecio inaequidens 

In 1989 werd deze soort voor het eerst in onze 

regio aangetroffen. De soort is uit Zuid-Afrika 

afkomstig en heeft vanuit België en Duitsland ons 

land ‘veroverd’. Werd de soort aanvankelijk vooral 

langs spoorlijnen aangetroffen, nu kleurt deze soort 

kilometers achtereen de middenbermen van de 

Nederlandse snelwegen geel. In de Duin- en 

Bollenstreek werd het Bezemkruiskruid tot nu toe 

vooral op braakliggende terreinen gevonden. In 

2001 bleek het Bezemkruiskruid zich ook in de 

Noordduinen  gevestigd te hebben (blok 30-17-11). 

In voorgaande jaren waren al grote groeiplaatsen 

bij de Katwijkse Uitwatering (blok 30-26-13) 



 

 29 

waargenomen. Merkwaardig genoeg werden deze 

steevast verwijderd om een jaar later weer te 

verschijnen. Gelet op het talrijke voorkomen in de 

duinen bij Cap Gris Nez (Noord-Frankrijk) zal 

deze plant vermoedelijk zich ook bij ons ook 

verder in de duinen uitbreiden. 

 

Alsemambrosia – Ambrosia artemisiifolia 

Steeds meer duikt deze soort op in het stedelijk 

milieu. In 2001 werd deze soort door MdG 

waargenomen langs de Herenweg te Noordwijk 

(blok 30-17-51) en op een ruderaal terreintje aan 

de Heereweg te Lisse (blok 30-18-13). Beide 

vondsten werden in het najaar gedaan. 

 

Muurfijnstraal – Erigeron karvinskianus 

Ook deze soort wordt in het stedelijke milieu 

steeds meer aangetroffen, zoals nu ook in 

Noordwijk. Langs de Adriaan Mouritzstraat (blok 

30-17-31) en de Hadriaan van Neslaan (blok 30-

17-41) vond MdG verscheidene planten tussen 

straattegels. 

 

Italiaanse aronskelk – Arum italicum 

Lange tijd is het een raadsel geweest of en zo ja 

door wie de bessen van de aronskelken gegeten 

worden. Tegenwoordig is bekend geworden dat 

vooral Merels en Fazanten, mogelijk door 

verandering van gedrag, de bessen hebben 

‘ontdekt’. 

In 2001 werden door MdG plantjes van deze soort 

gevonden in kleine houtbestanden, namelijk 

Boekhorst, Langevelderweg, Noordwijkerhout 

(blok 24-57-45), KTS-terrein Voorhout (blok 30-

17-53), Willem Alexanderpark Noordwijk (blok 

30-17-21), Rijnsburgerweg, afrit De Klei (blok 30-

27-11). Al deze vondsten betroffen kleine aantallen 

en werden in het voorjaar gedaan voordat de 

bomen in blad kwamen. 

 

 

 

 

 

Duinrus – Juncus alpinoarticulatus subsp. 

atricapillus 

Deze soort kwam tot voor kort alleen voor in de 

Bokkenwei, een vochtige vallei in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen bij de provinciegrens met 

Noord-Holland. Door 

natuurontwikkelingsprojecten is deze soort nu op 

meer plaatsen te vinden. In het Starrenbroek (blok 

24-48-51) komt deze soort nu op veel plaatsen 

voor. Hetzelfde geldt voor alle vochtige plaatsen in 

de Van Limburg Stirumvallei (blokken 24-57-14, 

24-47-54 en 24-47-55). 

 

Borstelbies – Scirpus setaceus 

In augustus trof JvD acht polletjes van dit kleine 

biesje aan in het duinterreintje bij Ruigenhoek. Dit 

terreintje heeft landelijke bekendheid gekregen 

door het voorkomen van de Zandhagedis en de 

gevolgen die dat heeft gehad voor de bouwplannen 

op die plaats. 

 

IJle zegge – Carex remota 

In juli vond Wil Tamis in Park Rusthoff in 

Sassenheim (blok 30-18-42) deze soort. Een 

opmerkelijke plaats zo in het centrum van 

Sassenheim. IJle zegge is niet zeldzaam langs 

slootkanten op de landgoederen. 

 

Geelrode naaldaar – Setaria pumila 

Nadat deze soort in 1995 voor het eerst (en 

voorlopig voor het laatst) gezien was op een 

bouwterrein aan de Jacoba van Beierenlaan te 

Voorhout, vond MdG deze soort nu bij de 

Losplaats in Noordwijk (blok 30-17-41). 

 

Trosgierst – Setaria italica 

De laatste opgave van deze soort dateert al weer uit 

1993 ( in Voorhout). Recent werd deze soort door 

MdG waargenomen aan de Boekerslootlaan in 

Noordwijk (blok 30-17-41) en aan de 

Haarlemmertrekvaart (akker bij Sixenburg) (blok 

24-58-42).

 

 

 

INVENTARISATIE BIJEN EN SPRINKHANEN IN DE 

AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN 
 

Lezing over wilde bijen, door Jeroen de Rond 

Datum: maandag 18 maart 2002  

Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur 

Plaats: Lezingzaal kantoor Leiduin, 

Vogelenzangseweg 21, Vogelenzang 

Vooral bedoeld voor iedereen die in de AWD wil 

gaan inventariseren, maar ook algemeen 

belangstellenden zijn welkom. 

Gemeentewaterleidingen geeft binnenkort een 

beknopte voorlopige atlas van de wilde bijen van 

de AWD uit. Daar staan alle tot nu toe bekende 
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waarnemingen in uit de AWD vanaf 1980 van 15 

goed herkenbare bijensoorten. Deze soorten zijn 

geselecteerd, omdat ze in het veld goed herkenbaar 

en determineerbaar zijn. Dit kan door goed te 

kijken en aan de hand van een kleurenplaat die bij 

de atlas zit. Hiermee hoopt Gemeentewater-

leidingen het inventariseren van wilde bijen in de 

AWD een impuls te geven, want veel van de 

verspreiding van deze soorten is nog onbekend, en 

er is nog heel veel te ontdekken!  

Jeroen de Rond (auteur van de voorlopige atlas) 

gaat in de lezing in op basale verschillen tussen 

bijen-wespen-hommels, en verder op duinbiotopen 

van bijen. In de lezing wordt nog niet op 

soortdetails ingegaan. 

Er zal alvast geïnventariseerd worden wie 

belangstelling heeft voor een bepaald deelgebied 

AWD om te inventariseren. Het vervolg is de 

excursie van 6 april. 

 

 

Instructie-excursie over wilde bijen, door Jeroen 

de Rond 

Datum: zaterdag 6 april 2002   

Aanvang: 11.00 uur in Bezoekerscentrum De 

Oranjekom, 1e Leyweg 4, 

Vogelenzang (ingang Oase) 

Max. aantal deelnemers: nee, aanmelden niet 

nodig. 

 

Bedoeld voor potentiële inventarisanten die actief 

willen meedoen tijdens de excursie en hopelijk ook 

daarna met inventariseren van een deel van de 

AWD.  

 

Programma: eerst een kleine inleiding, daarna snel 

het veld in, langs Blauwe weg en op veldjes bij 

Zeerust is waarschijnlijk al genoeg te zien, dus we 

hoeven niet ver. Het is raadzaam als mensen dan 

(indien mogelijk) alvast een 

loupe meenemen van 10 of 15x (liefst een zgn. 

dradenteller) en een 

vlindernet. GW zorgt dat er een formulier komt 

waarop de waarnemingen kunnen worden 

ingevuld. Als het slecht weer is, dan is de 

alternatieve datum: zaterdag 27 april (verdere 

programma hetzelfde). Bij twijfel over het weer 

kunt u bellen met:op vrijdag 5 april: 023- 5233575 

(Antje Ehrenburg of Joop Mourik), en op 

zaterdagochtend 6 april: 023 -5233595 

(Bezoekerscentrum). 

 

 

Gecombineerde lezing en instructie over 

sprinkhanen, door Wilbert Kerkhof en 

Bob Birtwhistle 

Datum: zaterdag 29 juni 2002  

Tijd: 10.00 uur  

Duur:  lezing tot ca. 12.00 uur, daarna instructie tot 

ca. 15 uur. 

Plaats: lezing in Bezoekerscentrum De Oranjekom, 

1e Leyweg 4, Vogelenzang 

(ingang Oase), instructie buiten 

Max. aantal personen: 30 

Aanmelden verplicht bij Ineke Bettink ( 023-

5254995). Eigen lunch meenemen. 

 

Bedoeld voor potentiële inventarisanten die actief 

willen meedoen tijdens de excursie en hopelijk ook 

daarna met inventariseren van een deel van de 

AWD.  

 

Programma: in het Bezoekerscentrum eerst een 

algemene inleidende lezing op 

sprinkhanen door Wilbert Kerkhof, 

sprinkhanenkenner uit Noord-Holland. 

Daarna: sprinkhaneninstructie buiten met Bob 

Birtwhistle en Wilbert Kerkhof. 

 

Gemeentewaterleidingen streeft naar een 

inventarisatie op sprinkhanen van de AWD op 

kilometerhok basis.  

Bob Birtwhistle is al jaren met sprinkhanen bezig, 

maar kan de hele AWD lastig in z'n eentje doen, 

vandaar deze poging om er meer mensen voor 

warm te krijgen.  
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Wilbert Kerkhof heeft ook al jaren ervaring in 

duinen, en zal ons de fijne kneepjes van het vak 

leren. Inventariseren van sprinkhanen kan iedereen 

die de belangrijkste soorten kan onderscheiden (op 

zicht en/of geluid) en die waarnemingen goed kan 

noteren. Een batdetector (waarvan GW er enkele 

wil aanschaffen) kan behulpzaam zijn om de 

beesten te vinden op geluid en evt. op naam te 

brengen. Bob wil behulpzaam zijn als mensen 

moeilijkheden hebben met determineren, ook later 

in de zomer als men er mee aan de gang gaat. GW 

zorgt dat er een formulier komt waarop de 

waarnemingen kunnen worden ingevuld. 

 

Antje Ehrenburg 

ecoloog Gemeentewaterleidingen Amsterdam 

 
Activiteiten van de Vlinderwerkgroep 

 

Ook dit jaar zal de Vlinderwerkgroep aandacht besteden aan het bestuderen van het vlinderbestand in de 

Noordduinen en in de Coepelduinen. Er zal wat minder gekeken worden naar de algemeen voorkomende 

vlinders in deze gebieden, maar meer naar het precieze leefgebied van de niet algemene soorten. 

Het is onze bedoeling de vindplaatsen nauwkeuriger in kaart te brengen en tevens zullen wij kijken naar de 

omgeving, waarin - en de omstandigheden waaronder deze vlinders voorkomen. 

 

Welke vlinders vallen hieronder? 

 

Allereerst de kwetsbare soorten als 

Aardbeivlinder, Bruine Eikepage, Bruin Blauwtje 

en Duinparelmoervlinder. Verder kijken wij naar 

de soorten die niet veel voorkomen in de duinen 

zoals Boomblauwtje, Landkaartje, Koevinkje, 

Oranje Zandoogje enz. 

 

Hoewel deze vlinders het meest in onze 

belangstelling staan, betekent dit niet dat wij niet 

met een schuin oogje naar andere voorkomende 

vlinders zullen kijken: Heivlinders, Distelvlinders 

en Kleine Parelmoervlinders zullen ook onze aan-

dacht hebben. 

Wij hopen natuurlijk dat zij tot de veel 

voorkomende vlinders zullen blijven behoren. 

 

Alle vlinders zijn belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van het landschap, in casu de duinen. Alleen 

daarom zijn zij onze belangstelling meer dan waard. Graag zouden wij daarom van de leden van de Vereniging 

horen of zij deze of andere soorten vlinders in de duinen hebben gezien en zo ja wanneer en waar. 

Wij stellen het graag op prijs als u uw waarnemingen wilt doorgeven aan Els Schlatmann, Juffermanstraat 29, 

2341 JJ Oegstgeest, tel. 071-5174060 

Bij voorbaat onze dank!    
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Puzzel ! 
 

In andere verenigingsbladen is het een vaste rubriek, voor de Strandloper echter een nieuw fenomeen: de 

puzzel. 

Aanleiding voor dit initiatief is het feit dat onze vereniging als blijk van waardering van de Nederlandse 

Vereniging tot Bescherming van Vogels in het bezit is gekomen van 3 exemplaren van de prachtige 

‘Ecologische atlas van de Nederlandse wadvogels’.  

Eén boek is bestemd voor onze eigen Jan Verweybibliotheek. Voor de andere boeken is naar een passende 

bestemming gezocht. Besloten werd deze aan te bieden aan onze leden. Hoe moet je nu 2 atlassen verdelen 

onder meer dan 500 leden. Daarop is het volgende idee naar voren gekomen. Het tweede boek wordt als prijs 

beschikbaar gesteld voor de quiz tijdens ons eerstvolgende waddenweekend op Vlieland. Het laatste 

exemplaar gaat als prijs voor het oplossen van onderstaande puzzel naar één van U. 

 

Wat moet U doen? 

Onderstaande puzzel bevat een kolom van 19 woorden die iets met natuur te maken hebben. Deze schijnbaar 

willekeurige rij woorden hebben echter naast natuur nog een overeenkomst; Het zijn allemaal namen van 

huizen in Noordwijk (geen vakantiehuisjes).  

Het is de bedoeling dat U de naam van de straat waaraan het huis staat invult.De straatnamen moeten voluit 

worden opgeschreven. Wanneer dit is gebeurd, staat daarachter een getal. Dit getal staat voor de letter die 

gezocht wordt.  

Is bijv.de straatnaam Zeestraat en staat er een nummer 4 achter, dan wordt de letter ‘s’ ingevuld in de ruimte 

achter dat cijfer.  

Als alle letters vervolgens zijn ingevuld in de hokjes, vormen deze letters twee namen van dieren die beide 

kenmerkend zijn voor de natuur rond Noordwijk. 

 

De winnaar 

Winnaar van de puzzel is diegene die beide dierennamen heeft gevonden. Zijn er meerdere goede 

oplossingen dan wint diegene die de meeste goede straatnamen heeft genoteerd. Leden buiten Noordwijk 

hebben een handicap. Zij kennen Noordwijk vaak minder goed dan Noordwijkers. Daarom zal bij gelijke 

uitslag de niet-Noordwijker tot winnaar worden uitgeroepen.  

 

Ingevulde puzzels kunnen worden ingeleverd bij Hein Verkade, van Limburg Stirumstraat 40 Noordwijk 

vóór 15 mei a.s. De uitslag en de winnaar worden in de Strandloper van juni a.s. bekend gemaakt. 

          
HUISNAAM STRAATNAAM LETTER LETTER 

De Olm  1ste  

Vogellust  3de  

de Vleermuis  2de  

Parnassia  3de  

de Kemphaan  3de  

Liguster  7de  

Zeekraal  3de  

Piranha  1ste  

de Patrijs  1ste  

Columba (duif)  1ste  

de Goudvink  2de  

Duinroosje  3de  

de Lindenhof  7de  

de Zeester  1ste  

de Nachtegaal  4de  

de Vinkenslag  8ste  

de Krab  2de  

de Bosuil  6de  

’t Sterntje  1ste  
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Reactie  op het Verslag Paddenbescherming 2001 van Jan Jacobs 

in de Strandloper  nummer 4 van december 2001. 

 

Het is met veel respect voor het verzette werk, dat 

ik het verslag las van Jan Jacobs over de 

paddentrek in 2001. Ik heb in dat jaar voor het 

eerst meegedaan met als vaste maat Siem de Haas, 

en kijk er nog met veel voldoening op terug. 

Helaas zou je uit het artikel van Jan Jacobs 

onbedoeld de indruk kunnen krijgen dat het 

“dweilen is met de kraan open”, en dat zou jammer 

zijn. Uit het verslag van Jan komt namelijk niet 

duidelijk naar voren hoe groot het verschil is 

tussen de aantallen doodgereden padden op het met 

hekken beschermde gedeelte en het gedeelte waar 

het verkeer onbelemmerd kan doorrijden.Vandaar 

even de ervaring van één nacht 

paddenbescherming van Siem en mij. Op 

donderdagavond 8 maart reden wij naar het te 

beschermen gebied om poolshoogte te gaan 

nemen. De weersomstandigheden waren van dien 

aard dat verwacht kon worden dat de trek die nacht 

wel eens goed op gang zou kunnen komen. Omdat 

we te vroeg waren en het nog vrij licht was, was er 

in geen velden of wegen een pad te bekennen. Ik 

zelf had nog geen enkele ervaring met het 

fenomeen paddentrek en Siem deed het voor het 

tweede jaar.  Omdat na enige tijd wachten en 

rondrijden en het controleren van de bermen nog 

geen pad de oversteek leek te gaan wagen hebben 

we getwijfeld of we de hekken wel moesten 

sluiten. Voor alle zekerheid dus maar even Jan 

Jacobs gebeld, die vertelde dat het nog niet donker 

genoeg was en dat de padden zéker aan de 

bruidstocht zouden beginnen. We besloten dus nog 

maar even geduld te hebben en de duisternis af te 

wachten. En toen geschiedde het voor ons 

verbazingwekkende: Als op één centraal gegeven 

commando begonnen de padden plotseling “en 

masse” de Vogelaardreef over te steken! Wij 

wisten niet hoe snel wij de hekken moesten sluiten 

om een massale slachtpartij te voorkomen. Op de 

terugweg naar huis reden telden wij op het gedeelte 

tussen de Jeugdherberg en De Witte Raaf (het 

onbeschermde gedeelte) al vele tientallen 

doodgereden padden. En ik kan u verzekeren dat 

dat je geen prettig gevoel geeft! De andere morgen 

om 7.00 uur hebben we de hekken weer geopend 

en hebben we van Duinschoten tot Jeugdherberg 

(het met hekken afgesloten gedeelte) en van 

Jeugdherberg tot Nortghodreef (het onbeschermde 

gedeelte) de dode padden geteld. De uitkomst 

hiervan maakte dat we ondanks alles toch heel 

voldaan waren dat we die nacht aan de 

paddenbescherming hadden meegewerkt, want wat 

bleek: Op het beschermde gedeelte waren totaal 

slechts 34 padden doodgereden en op het 

onbeschermde gedeelte 421 ! En dat terwijl overal 

de oversteek die nacht overal massaal was! 

Moraal van dit verhaal:  

Denk niet dat paddenbescherming zinloos is! 

Heeft u dus wat tijd beschikbaar meldt u aan 

bij Jan Jacobs. Het is echt een heel kleine 

moeite en het geeft heel veel voldoening! 

Piet Broekhof
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Rectificatie:  

Daar er wat fouten waren geslopen in de tabel van het Weidevogelverslag in de laatste Strandloper hier 

nogmaals de verbeterde versie. 

 

Weidevogelbescherming  in  Noordwijk 
 

Dick Pekelharing  

 

In het verslag over de weidevogelbescherming in 

de omgeving van Noordwijk over het jaar 2000 

(De Strandloper van december 2000) wist ik u te 

melden, dat in Nederland tussen 1990 en 2000 het 

aantal broedparen van de grutto is afgenomen van 

87.000 naar 58.000. Ook in Friesland, waar 

ongeveer een derde van het aantal grutto's broedt, 

is er sprake van een alarmerende afname.  

 

 

Als ik u dan ook nog vertel dat  de helft van alle 

grutto's in de wereld in ons land broedt, dan is het 

duidelijk dat de soort langzamerhand in de 

gevarenzone is beland. De genoemde teruggang 

blijkt ook niet te zijn gestopt met de uitbreiding 

van de vrijwillige weidevogelbescherming die 

volgens een Plan van Aanpak tussen 1993 en 1997 

aanzienlijk is toegenomen. 

Vanaf 1999 is er opnieuw een Plan van Aanpak 

opgesteld, met als doelstelling een uitbreiding van 

het aantal vrijwilligers, agrariërs, zelfzoekende 

agrariërs en dus ook het aantal  beschermde nesten. 

Na het bekend worden van de genoemde 

desastreuze cijfers begrijpt u wel dat de 

weidevogelgroep aan het begin van dit jaar vol 

goede moed in de startblokken stond. 

Maar helaas !! Het jaar 2001 is voor de 

weidevogelbescherming een enorme teleurstelling 

geworden in verband met de MKZ-crisis.  

Toen de eerste berichten binnenkwamen over het 

uitbreken van MKZ realiseerde niemand zich wat 

dit voor de weidevogels ging betekenen. Maar niet 

lang daarna werd duidelijk, dat er van bescherming 

dit jaar niets terecht zou komen. De beschermers 

mochten zich niet op de boerderijen laten zien en 

natuurlijk al helemaal niet in de weilanden met vee 

ronddolen. Ook pogingen om langs weggetjes te 

proberen nesten in de wei op te sporen, werden 

afgeraden. Allerlei evenementen gingen niet door, 

bijeenkomsten van boeren werden  verboden. 

Kortom, de paniek was groot. 

Wat het gevolg voor dit jaar is, 

laat zich raden. Bijzonder beroerd 

dus.                       

De enige plaatsen waar we nog 

wat resultaat boekten was het 

vliegveld Valkenburg en enkele 

bollenvelden, hoewel ook toegang 

tot deze velden door de Land- en 

Tuinbouworganisatie werd 

afgeraden. 

Leuke waarnemingen of 

opvallende gebeurtenissen heb ik 

dan ook niet te melden. Het is dan 

ook met grote aarzeling dat ik u de 

resultaten van dit jaar geef. Het 

vermelden van de aantallen van andere jaren heb ik 

dus ook maar weggelaten! 

 

Het resultaat van onze groep zag er voor het 

afgelopen seizoen uit als volgt : 

 

 

  

Soort  Aantal Uit    Niet uit 

nesten 

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

grutto     10       8        2 

kievit     57      50       7 

tureluur            1            -       1  

scholekster    10       4       6  

kuifeend           6       6       -  

bergeend           1       1       - 

kleine plevier      1       1        -         

wulp       1       1       - 

  ----    ----     ---  

TOTAAL    87     71     16 
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A C T I V I T E I T E N   R O O S T E R  MAART  APRIL 2002 van IVN-
LEIDEN 
 
Wandelingen 
Onder leiding van een natuurgids wandelt u mee in 
parken, in het duin, over het strand en door het bos, de 
polder of de stad. Voor nadere informatie: Sjaak van 
Rijn, 071 - 5132601. 
 
De IVN natuurgidsen van de afdeling Leiden organise-
ren de hieronder genoemde activiteiten. Zie ook de re-
gionale dagbladen en huis-aan-huis bladen.  
 
MAART 
 
Wandelingen: 
 
zondag    17 11.00 uur: Begraafplaats Groenesteeg. 

Wandeling over de begraafplaats. 
Start: bij de ingang van de 
begraafplaats aan het eind van de 
Groenesteeg 126a. 

zondag    17 14.00 uur: Landgoed Huys te Warm-
ont. 
Start: Ingang Herenweg 139, War-
mond.  
Parkeren aan de Beatrixlaan. 

zondag    31 14.00 uur: Heempark Leiden. -
Wandeling met aandacht voor 
stinzeplanten en andere 
voorjaarsbloeiers. 
Start: Ingang Oegstgeesterweg, 
Leiden. 

 
APRIL 
 
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. “Eenden in de stad”. 

# Milieu Educatief Centrum (MEC) Leiderdorp bij  
   de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 
   Open elke zondag van 15.00 uur tot 17.00 uur.  
   Paastentoonstelling t/m 7 april, daarna tentoonstelling 
“Het leven in de sloot”, met slootaquarium. 
# Bezoekerscentrum “Het Reigersbos” in Polderpark   
   Cronesteyn. Open elke zondag van 14.00 tot 16.00 
uur. 
   Tentoonstelling: “Weidevogels”. Toegang gratis.  
 
Wandelingen: 
 
zondag      1 15.00 uur: Lange Akker (Heemtuin 
Leiderdorp): Heemtuinexcursie en een Kikker en 
Egelpad 
zondag      7 14.00 uur: Landgoed Oud Poelgeest. 

Start: Ingang Poelgeesterweg, 
Oegstgeest. 

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

zondag    14 15.00 uur: Wandeling “Vogels in het 
voorjaar” door de Houtkamp en de 
Heemtuin te Leiderdorp. 
Start: MEC te Leiderdorp (zie boven). 

zondag    28 12.00 uur: Bezoekerscentrum het Rei-
gersbos (zie boven): Excursie Vogels 
in de weide en in de moerastuin. 

zondag    28 14.00 uur: Landgoed De Horsten, 
Voor-schoten/Wassenaar: ” 
Ontluikend groen en 
strandwallenlandschap”. 
Start: Ingang Papeweg, nabij 
kruispunt Den Deijl. Toegang €1,00. 

zondag    28 14.00 uur: Heempark Leiden. 
Wandeling door het Heempark. 

Start: Ingang Oegstgeesterweg, Leiden. 

 

 

 

Voorjaarsnatuurcursussen georganiseerd door IVN Leiden 
 

 
Alle cursusavonden worden gegeven in: het 

Wellantcollege, lokatie Oegstgeest,  Lange Voort 70, 

Oegstgeest 

 

Landschappencursus 2002 

Bent u ook iemand die meer wil weten over de natuur in 

eigen omgeving?! Dan bent u bij ons aan het goede 

adres. Verrassende excursies op het strand, in de polder, 

de duinen, op landgoederen, langs plas en dras, en zelfs 

in de stad maken deel uit van het programma. 

 

Behalve 5 van deze excursies worden er ook 5 boeiende 

cursusavonden georganiseerd. Deze avonden 

corresponderen met de excursies. Behalve een 

inleidende dialezing zijn er steeds 2 tot 3 gevarieerde 

practicumonderdelen waarin de fascinerende aspecten 

van zo'n landschap nader worden bekeken. U maakt zo 
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niet alleen kennis met o.a. de vogels, planten, bomen en 

insecten in de Leidse regio, maar ontdekt ook wat hun 

relaties zijn met elkaar en met hun omgeving. 

De landschappencursus wordt gegeven door ervaren en 

enthousiaste natuurgidsen. 

 

De avonden zijn op 12 maart, 2 en 16 april, 14 mei en 4 

juni 2001 van 19.45- 22.15 . De excursies zijn op: 16 

maart, 6 en 20 april, 25 mei en 9 juni, meestal van 9.30 

uur tot ongeveer 12.00 uur. De kosten van de cursus 

inclusief koffie/thee en cursusmateriaal bedragen  

 € 45,00. 

Voor opgave of informatie kunt u bellen met Greteke 

Renaud tel. 071 - 512 62 15, b.g.g. Tine Noordzij tel. 

071 - 5177287   e-mail: 100531.324@compuserve.com 

 

Voorjaarsduincursus 2002 

Dit is een cursus voor diegenen die vaak in de duinen 

wandelen en zich weleens afvragen hoe een plantje of 

vogel heet en waarom een bepaalde plant nu wel op 

deze plek groeit en niet elders in het duin? Dit geldt ook 

voor de vogels die je in het gehele duin tegenkomt; aan 

de zeereep zie je andere vogels dan in het binnenduin. 

Hoe is het gedrag van de vogels om een nest te maken 

en waar doen ze dat dan en wat voor voedsel eten ze. In 

onze duinen is een grote diversiteit aan biotopen die z’n 

weerslag heeft op de plantengroei en op de soorten 

vogels in de duinen.  

Tijdens de lezingen maakt u een wandeling met behulp 

van dia’s van de zeereep tot het binnenduin om deze 

aspecten te leren herkennen.  

Een geheel ander onderwerp is het leven van de mieren. 

Waar wonen mieren en hoe bouwen ze hun “huis”? Hoe 

leven mieren in hun huis en waarom zie je ze niet als het 

koud weer is. Wat eten mieren en hoe is de rolverdeling 

van een mierenfamilie. Mierenoorlogen komen ook 

voor en hoe 

verdedigen ze zich tegen indringers. 

Deze cursus bestaat uit vier avonden (lezingen en 

practica) en vijf excursies. De excursies zijn in 

verschillende duingebieden in onze omgeving. 

Het cursusgeld bedraagt  € 47,50 inclusief het boek 

“Beleef het Duin”. Heeft u het boek al dan is de 

cursusprijs € 37,50. De cursus wordt gehouden op de 

woensdagavonden van 19.30 tot circa 22.00 uur op 17 

april, 8 en 22 mei en 5 juni. De excursies zijn op 20 en 

27 april, 11 en 25 mei en 7 juni. 

Opgave en/of nadere informatie bij: tel. 071 - 5210860, 

bij geen gehoor 071 - 3011414. 

 

Vogelzangcursus 2002 

Bent U ook zo geboeid door het gedrag  van vogels en  

hun uitbundige zang in het voorjaar? En zou u hier iets 

meer over willen  leren? Kom dan in maart naar onze 

Vogelzangcursus. 

 

De opzet van de cursus is als volgt: Voor  de 1e jaars 

(dit  zijn cursisten die  nog niet eerder een  

vogelzangcursus  hebben gevolgd en nog weinig of niets 

van vogelzang weten), zijn er 3 theorieavonden op de 

dinsdagen 19 maart, 9 april en 21 mei. Er  wordt 

aandacht besteed aan  onderwerpen als gedrag, zang, 

weidevogels, nestkasten, verrekijkers, boeken en cd`s  

ed. Tevens zijn er 8 vogelzang excursies op 23 maart, 6, 

13, 20 en 27 april en 4, 18 en 25 mei.. De  excursies 

starten bij zonsopkomst , dus vroeg!!  We gaan naar 

verschillende bos-, weide- en duingebieden in de omge-

ving van Leiden. 

 

Voor de 2e jaars (dit zijn cursisten die al een keer eerder 

het eerste jaar gevolgd hebben of elders al 

vogelzangkennis hebben opgedaan), zijn er tevens 3 

theorieavonden en 8 excursies op dezelfde dagen als die 

van  de 1e jaars cursus. 

Op de avonden zullen onderwerpen als: waarom zingen 

vogels, sonogrammen, vogelinventarisatie en 

vogelgeluiden onder de loep worden.genomen. 

 

De kosten zijn  € 45,00 incl. lesmateriaal en koffie. 

Opgave bij  Dineke Kistemaker, Vinkenlaan 23, 2201 

BR, Noordwijk  071 3612219. 
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Veldwaarnemingen Oktober t/m December 2001 
 

duiker  215  31-12  over zee in 2 uur  JvD 

Roodkeelduiker  1  21-10  tp in zee thv zeetrekhut  AS 

   1  03-11  over zee zuid  AS 

   1  04-11  over zee zuid  AS 

   1  25-12  tp in zee thv zeetrekhut  AS 

   6  26-12  over zee noord  AS 

Geoorde Fuut  1  25-10  over zee Z  JvD  

Dodaars  3  20-10  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  21-10  vogeltoren Polder Hogeweg  JJ 

   5  03-11  Maandagse Watering bij Kloosterschuur  JvD 

   6  10-11  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   4  12-12  Leidse Vaart Lisse  JR 

   2  14-12  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   6  23-12  Maandagse Wetering Polder Hoogeweg  AS 

Noordse Stormvogel  1  03-11  over zee zuid  AS 

   5  25-12  over zee zuid  JvD/AS 

   6  26-12  over zee zuid  JvD/AS 

   25  28-12  over zee zuid  AS 

   1268  30-12  over zee zuid en noord in twee uur  AS/HV 

   397  30-12  over zee 11.30-12.30u ca. 30-40% donkere  fase JvD/RS 

Grauwe 

Pijlstormvogel 

 1  27-10  over zee zuid  JvD/AS 

Jan van Gent  1  30-12  over zee Z   HV/AS  

Aalscholver  158  06-10  over Noordduinen Z in 1 uur  JvD JB e.a. 

Lepelaar  5  13-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS 

Wilde Zwaan  4  10-11  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   6  02-12  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   5   09-12  AWD nabij Oosterkanaal overvliegend  AM 

   5  09-12  overvliegend Uitwatering Katwijk  HV/JD 

   7  08-12  AWD Pindabergje  JvD 

   3  16-12  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   2  24-12  Polder Elsgeest  JJ 

Kleine Zwaan  18  20-10  Over Zee  JR 

   2  10-11  over Duinpark  JvD 

Kolgans  750  17-11  overtrekkend  over Noordwijk Zee naar oost  JJ 

Kleine Rietgans  21  02-12  AWD overvliegend De Vellen  AS 

Canadese Gans  16 Okt. dec.  Polder Hoogeweg  JvD/JR 

Brandgans  21  20-10  Over zee  JR 

   6  09-12  op strand bij paal 77   HV  

Rotgans  174  28-10  over zee in 2.5 uur  JvD/AS 

   4  28-10  Oosterduinsemeer nieuwe westoever  AS 

   1  17-11  Polder Hoogeweg  JvD 

Smient  100  27-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   140  26-11  rustend in zee  JvD 

Wintertaling  240  15-12  Polder Hoogeweg  JvD 

   132  23-12 vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Krakeend  77  27-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

    37  31-10  over zee in 1 uur  JvD 

   55  12-11  Oosterduinse Meer  JvD 

Eider  309  01-11  over zee Z. 7.40-8.40  HV 

   215  02-11  over zee in 2 uur  JvD/DK/AB 

Krooneend  1  12-12  Leidse Vaart N’hout  JR 

Pijlstaart  44  06-10  over zee zuid  AS/JR 

   1  13-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AS/JR 

   7  14-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS 

   1  19-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 
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 Pijlstaart  3  20-10  AWD overvliegend Pindabergje  AS 

   13  21-10  over zee zuid  AS 

   1  27-10  over zee zuid  AS 

   1  28-10  over zee noord  AS 

Topper  1  21-10  over zee zuid  AS 

Grote Zee-eend  2  01-11  over zee Z  7.40-8.40  HV 

   1  03-11  over zee zuid  AS 

   2  11-11  over zee Z 8.00-9.00  HV/JvD 

   4  17-11  over zee noord  AS 

   1  16-12  over zee N 9.35-10.35  HV 

   1  25-12  over zee noord  AS 

   2  28-12  over zee zuid  AS 

   1  30-12  over zee noord  AS 

Nonnetje  2  23-12  over zee Z 9.30-10.30  HV/JvD 

Brilduiker  2  20-10  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  21-10  over zee zuid  AS 

   8  10-11  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   2  02-12  AW Oosterkanaal  AM 

   1  15-12  Westerkanaal AWD  JR 

   1  30-12  over zee noord  AS 

Middelste Zaagbek  15  06-10  over zee zuid  AS 

   7  21-10  over zee zuid  AS 

   6  27-10  over zee zuid  AS 

   9  28-10  over zee zuid  AS 

   39  03-11  over zee zuid  AS 

Grote Zaagbek  1  20-10  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS/JR 

   4  10-11  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   2  11-11  8.00-9.00  HV/JvD 

   8  09-12  Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

   7  14-12  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   7  15-12  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   6  15-12  V.L. Stirumkanaal AWD  JR 

   4  15-12  Westerkanaal AWD  JR 

   6  16-12  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  25-12  over zee noord  AS 

Bruine Kiekendief  2  14-10  over Coepelduynen  AS 

   1  14-10  Duindamseslag  JR 

   1  21-10  over zee zuid  AS 

Blauwe Kiekendief  1  14-10  over Coepelduynen  AS 

   3  16-10  Puinhoop Katwijk  AM 

   1  19-10  Duindamseslag  JR 

   11  20-10  AWD overvliegend Pindabergje  AS 

   3  21-10  over zee zuid  AS 

   1  30-10  Awd ingang De Zilk JR 

   1  09-12  Overvliegend Uitwatering Katwijk  HV/JvD 

Meerkoet  136  21-10  Noordwijkerhoek JJ 

Kievit  740  21-10  Polder Hogeweg  JJ 

Watersnip  9  21-10  Polder Hogewegvogeltoren  JJ 

  6  24-12  Polder Elsgeest  JJ 

Patrijs  5  15-11  Estecterrein  AM 

   1  03-12  roepend ex in Vinkeveld  AM 

Steppekiekendief  1  20-10  Puinhoop K’wijk  JR/AM 

Havik  3  20-10  AWD omgeving Haasveld  AS 

   2  10-11  AWD Achterhaasveld  AS 

   1  15-12  Haasveld AWD  JR 

Ruigpootbuizerd  1  09-11  Leidse Vaart  JR 

   1  10-11  AWD over De Vellen zuid  AS 

Smelleken  1  05-10  overvliegend Coepelduynen  JvD/AS 

   1  06-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AS 
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 Smelleken  1  07-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AS 

   1  12-10  Kachelduin ND  JR 

   2  14-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS 

   1  21-10  over zee zuid  AS 

   1  25-10  over zee Z  JvD 

   1  02-11  over zee  JvD/DK/AB 

Slechtvalk  1 onv.  30-12  jagend Polder Hoogeweg  AS 

Waterral  4  20-10  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   2  16-11  Oosterduinsemeer  JR 

   1  18-11  Oosterduinsemeer  AS 

   1  15-12  V.L. Stirumkanaal AWD  JR 

Bontbekplevier  1  03-11  over zee zuid  AS 

Goudplevier  420  12-10  lder Hoogeweg  JvD 

   360  21-10  Polder Hogeweg  JJ 

   1250  17-11  Polder Hoogeweg  JvD 

   2000  26-11  polder Hogeweg t/o kijkhut  AM 

   60  23-12  Gerleeweg Vinkenveld  JR 

   250  23-12  polder Hoogeweg  HV/ JvD  

   300  24-12  Polder Hogeweg  JJ 

Bonte Strandloper  1  17-11  Polder Hoogeweg  JvD 

   1  23-12  Polder Hoogeweg  AS 

Kemphaan  4  02-10  Elsgeesterpolder  AS 

   4  14-12  Elsgeesterpolder  AS 

   4  16-12  Polder Hoogeweg  AS 

   15  23-12  Polder Hoogeweg  AS 

   2  30-12  Polder Hoogeweg  AS 

Bokje  1  20-10  AWD invallend ruiterpad Sparrevlak  AS 

   4  02-12  AWD nabij Piketteberg  AS 

Houtsnip  1  09-11  tuin Duinpark  JvD 

   1  11-11  AWD Van Stirums duinen  AS 

   1  07-12  opvliegend Oud-Leeuwenhorst  AS 

   1  16-12  AWD voormalig Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  25-12  opvliegend Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

Groenpootruiter  1  14-10  over Coepelduynen AS 

Witgat  1  10-11  AWD omgeving Pindabergje  AS 

   8  23-12  Gerleeweg Vinkenveld  JR 

Middelste Jager  1 adult lf  22-10  over zee Z  JvD 

   1  28-10  over zee   JvD/AS 

   1  02-11  over zee  JvD/DK/AB 

   1  26-11  over zee  JvD 

Kleine Jager  3  27-10  over zee zuid  AS 

   4  28-10  over zee in 2.5 uur  JvD/AS 

   5  28-10  over zee zuid  AS 

Grote Jager  1  06-10  over zee noord  AS 

   1  21-10  over zee noord  AS 

   2  27-10  over zee zuid  JvD/AS 

   1  28-10  over zee noord  AS 

   1  03-11  over zee zuid  AS 

   1  03-11  over zee  JvD/HV/AS 

   1  21-12  over zee  JvD 

Zilvermeeuw  2390  15-10  Strand paal 81-71  HV 

  2300  17-11 Binnenwatering Katwijk HV 

 2900   13-12 Strand paal 81-71 HV 

Geelpootmeeuw  1 13-10  Binnenwatering Katwijk  HV 

   1  14-10  Binnenwatering Katwijk  HV 

   5  15-10  Strand paal 81-71  HV 

   1  04-11  Binnenwatering Katwijk  HV 

   2  17-11  Binnenwatering Katwijk  HV 

Grote Mantelmeeuw  351  09-12  Strand paal 81-71  HV 
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Kleine 

Mantelmeeuw 

 2200  15-10  Strand paal 81-71  HV 

Zwartkopmeeuw  1 ad  10-11  over zee   JvD/HV 

Dwergmeeuw  1  06-10  Oosterduinse Meer  JvD 

   171  25-10  over zee in 1.5 uur Z  JvD 

   452  27-10  over zee zuid in twee uur  JvD/AS 

   493  28-10  over zee zuid in drie uur  JVD/AS 

   221  30-10  over zee Z 7.50-8.50  HV 

   23  03-11  over zee zuid  AS 

   11  28-12  over zee zuid  AS 

   14  30-12  over zee zuid  AS 

Pontische Meeuw  1  11-11  Binnenwatering Katwijk  AS 

   1  07-12  strand Zuid-Boulevard  JvD 

Geelpootmeeuw  1  11-11  Binnenwatering Katwijk  AS 

Drieteenmeeuw  11  30-10  over zee Z. 7.50-8.50  HV 

   20  03-11  over zee zuid  AS 

   1  04-11  Binnenwatering Katwijk  HV 

   1  17-11  Binnenwatering Katwijk  HV 

   3  25-11  over zee zuid  AS 

   1  26-11  Binnenwatering Katwijk  HV 

   294  25-12  over zee zuid in twee uur  AS 

   112  28-12  over zee zuid  AS 

   2130  30-12  over zee noord in twee uur  AS/HV 

Alk/zeekoet  96 (35 + 

61) 

 31-12  over zee in 2 uur december-record  JvD 

Zeekoet  1  21-10  tp in zee thv zeetrekhut  AS 

   1  03-11  over zee zuid  AS 

   2  04-11  tp in zee thv zeetrekhut  AS 

   1  25-12  tp in zee thv zeetrekhut  AS 

Kleine Alk  1  03-11  tp Uitwatering Katwijk  AS 

Kleine Alk  2  31-12  over zee 09-10.00u  JvD 

Velduil  1  14-10  Noordduinen  JvD/RS/e.a. 

   1  20-10  Puinhoop K’wijk  JR 

   1  25-10  over zee Z  JvD 

   1  02-11  Driehoek Noordduinen  JR 

Bosuil  1  24-11  roepend Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

Ransuil  1  21-10  dood Coepelduynen Noordwijk  AS 

IJsvogel  1  13-10  overvliegend binnenduinrand Coepelduynen  AS 

   1  21-10  Leidse Vaart nabij Noordwijkerhoek  JJ 

   1  28-10  sloot naast Dierenasiel Schiestraat  AM 

   1  11-11  Oosterduinsemeer  AS 

   1  11-11  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   1  07-12  Leidse Vaart N’hout  JR 

   1  23-12  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

Veldleeuwerik  140  21-10  Polder Elsgeest  JJ 

   130  24-12  Polder Elsgeest  JJ 

Boomleeuwerik  2  06-10  overvliegend Puinhoop  AS/JR 

   15  12-10  Kachelduin Noord  JR 

   6  13-10  Puinhoop  JR 

   2  14-10  Duindamseslag  JR 

   5  14-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS 

   1  20-10  AWD Achterhaasveld  AS 

   1  21-10  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   1  02-11  Driehoek ND  JR 

   1  11-11  overvliegend Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   14  18-11  bollenland Duinweg Noordwijk  AS 

   3  23-12  bollenland Polder Hoogeweg  AS 

Strandleeuwerik  1  13-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS 

Oeverzwaluw  2  07-10  overvliegend Puinhoop  AS 
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Grote Pieper  1  15-10  over strand Z  HV 

   1  20-10  AWD tp nabij Haasveld  AS 

Oeverpieper  2  13-10  overvliegend Puinhoop  AS/JR 

   3  20-10  AWD overvliegend Pindabergje  AS 

   1  09-11  Buitenwatering K’wijk  JR 

Waterpieper  32  15-12  Polder Hoogeweg  JvD 

   32  16-02  Polder Hoogeweg  AS 

   2  24-12  Polder Elsgeest  JJ 

   14  30-12  Polder Hoogeweg  AS 

Grote Gele 

Kwikstaart 

 14  06-10  overvliegend Puinhoop  AS/JR 

   2  07-10  overvliegend Puinhoop  AS 

   6  12-10  Kachelduin ND  JR 

   7  13-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS/JR 

   3  14-10  over Kachelduin Z  HV 

   8  14-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS 

   1  14-10  Duindamseslag  JR 

   1  14-10  Leidse Vaart nabij Piet Gijzenbrug vanaf deze datum 

vrijwel 

 

  1    dagelijks tot eind december AS 

   1  16-10  Puinhoop Katwijk  AM 

   1  16-10  over De Grent  JR 

   5  20-10  Puinhoop  JR 

   9  20-10  AWD overvliegend Pindabergje  AS 

   2  21-10  Boekerslootlaan Noordwijk vanaf deze datum vrijwel 

dagelijks tot eind december 

AS 

   1-2   okt-dec  regelmatig centrum Noordwijk-Binnen HV 

   1  28-10  ESTEC terrein vanaf deze datum vrijwel wekelijks tot 

eind  december 

AS 

   1  28-10  Delfweg Noordwijkerhout vanaf deze datum vrijwel 

wekelijks tot eind december 

AS 

   1  03-11  Huis ter Duin complex Noordwijk  AS 

   1  03-11  Puinhoop  JR 

   1  17-11  Binnenwatering Katwijk  AS 

   3  25-11  bollenland Vinkenveld Noordwijk  AS 

   1  07-12  Binnenwatering Katwijk  AS 

   1  09-12  Binnenwatering Katwijk  HV/JvD 

   1  18-12  Vinkenveld Noordwijk  AS 

   1  22-12  Centrum N’hout  JR 

   1  23-12  Polder Hoogeweg  AS 

Pestvogel  1  18-12  overvliegend Koepelweg Noordwijk  AS 

Zwartkop  1  23-12  Haasveld AWD  JvD 

Bonte Vliegenvanger  1  09-10  tuin Duinpark  JvD 

Paapje  2  05-10  Coepelduynen nabij Puinhoop  AS 

   1  06-10  Coepelduynen zeereep  AS 

Beflijster  1  05-10  Coepelduynen  AS 

   2  13-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS/JR 

   2  14-10  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   4  21-10  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   1  28-10  Coepelduynen Noordwijk  AS 

Grote Lijster  2  06-10  overvliegend Puinhoop  AS/JR 

   6  13-10  Puinhoop  JR 

   6  14-10  Duindamseslag  JR 

   17  14-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS 

   1  19-10  Duindamseslag  JR 

   1  20-10  AWD Achterhaasveld  AS 

   5  12-10  Kachelduin  JR 

   12  20-10  Puinhoop  JR 

Vuurgoudhaan  1  13-10  Puinhoop t.p.  AS 

Baardman  8  20-10  AWD overvliegend Pindabergje  AS 
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Zwarte Mees  16  06-10  overvliegend Puinhoop  AS 

   54  12-10  Kachelduin  JR 

   16  13-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS/JR 

   1  14-10  v.d. Berghstichting Noordwijk  AS 

   4  14-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS 

   15  14-10  Duindamseslag  JR 

   1  19-10  Duindamseslag  JR 

   14  20-10  Puinhoop  JR 

   8  20-10  AWD Achterhaasveld  AS 

Grauwe Klauwier  1onv.  02-10  Coepelduynen nabij Puinhoop  AS 

Zwarte Kraai  58 (in één 

groep) 

   Polder Elsgeest JJ 

Bonte Kraai  1  09-12  op strand paal 76  HV 

Roek  6  14-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS 

  6  20-10  Puinhoop  JR 

   22  24-10  over Coepelduinen in 1 uur  JvD 

Barmsijs spec.  3  13-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS 

   2  14-10  over Puinhoop Coeplduynen AS 

   1  16-10  Puinhoop  AM 

   4  20-10  Puinhoop  JR 

   2  02-11  over Duinpark  JvD 

   1  10-11  AWD over Haasvelderduinen  AS 

   3  16-11  Oosterduinsemeer  JR 

Kleine Barmsijs  2  20-10  AWD Haasvelder duinen  AS 

Kruisbek  13  14-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS 

   3  14-10  over Noordduinen Z  JvD/RS e.a. 

   8  16-10  Puinhoop  AM 

   1  10-11  AWD Achterhaasveld  AS 

Goudvink  4  20-10  AWD Haasvelderduinen  AS 

   17  20-10  Puinhoop  JR 

   1  15-12  Haasveld AWD  JR 

Appelvink  6  13-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS/JR 

   2  20-10  AWD overvliegend Achterhaasveld  AS 

   7  10-11  AWD omgeving De Vellen  AS 

Geelgors  1  14-10  over Puinhoop Coepelduynen  AS 

   1  20-10  Puinhoop  JR 

IJsgors  3  06-10  overvliegend Puinhoop  AS/JR 

Sneeuwgors  2  11-11  Uitwatering Katwijk  AS 

   1  11-11 AWD voormalig Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  12-11  over zee  JvD 

   4  16-11  Buitenwatering K’wijk  JR 

   4  17-11  Buitenwatering K’wijk  JR/HV 

   4  17/18-11  Uitwatering Katwijk  AS 

   3  25-11  bollenland Vinkenveld Noordwijk  AS 

     

 

 

AB = Aad Bijl 

JB = Joost Bouwmeester 

JvD  = Jelle van Dijk 

JJ = Jan Jacobs 

DK = Dineke Kistenmaker 

AM = Annelies Marijnis 

JR = Job de Ridder 

AS = Ab Steenvoorden 

RS = Rien Sluijs 

HV = Hein Verkade 
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Aankomstdata zomergasten in Noordwijk en Omstreken 

 
Ingevulde formulieren inleveren voor 1juli 2002, alleen waarnemingen, die in het gebied zijn 

gedaan dat door de vogelwerkgroep van onze vereniging wordt onderzocht, worden in het overzicht 

opgenomen. Ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd bij Rien Sluys,  Bremkant 38, 2203 

NG Noordwijk 
 
Soort 

 
 Aantal 

 
 Plaats 

 
Datum 

 
Zomertaling 

 
 

 
 

 
 

 
Boomvalk 

 
 

 
 

 
 

 
Grutto 

 
 

 
 

 
 

 
Visdief 

 
 

 
 

 
 

 
Tortelduif 

 
 

 
 

 
 

 
Koekoek 

 
 

 
 

 
 

 
Gierzwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Huiszwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Boerenzwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Gele kwikstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Boompieper 

 
 

 
 

 
 

 
Tapuit 

 
 

 
 

 
 

 
Roodborsttapuit 

 
 

 
 

 
 

 
Paapje 

 
 

 
 

 
 

 
Gekraagde Roodstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Zwarte Roodstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Nachtegaal 

 
 

 
 

 
 

 
Sprinkhaanzanger 

 
 

 
 

 
 

 
Bosrietzanger 

 
 

 
 

 
 

 
Kleine Karekiet 

 
 

 
 

 
 

 
Spotvogel 

 
 

 
 

 
 

 
Zwartkop 

 
 

 
 

 
 

 
Tuinfluiter 

 
 

 
 

 
 

 
Grasmus 

 
 

 
 

 
 

 
Braamsluiper 

 
 

 
 

 
 

 
Fitis 

 
 

 
 

 
 

 
Tjiftjaf 

 
 

 
 

 
 

 
Wielewaal 

 
 

 
 

 
 

 

 

Naam waarnemer:  .............................................................................................................................. 

Adres:  ............................................................................................................................. 

Telefoonnummer:  ............................................................................................................................. 
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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  

Koene  Vegter  

Golfweg 39  

2202-JH Noordwijk 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




