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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:  

keeserkelens@hotmail.com 

Bezorging: B. Heethuis, Derk Bolhuisstraat 64, 2202 VH Noordwijk, Tel.071-3610813 

Oplage De Strandloper: 600 exemplaren.  

Homepage vereniging:  http://chemae2.leidenuniv.nl/~strandl  

 

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 

Mevr. J.E. Marijnis, penningmeester 

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 verder in ieder geval geopend tijdens de inloopochtenden op iedere eerste zaterdag van 

de maand tussen 10.00 en 12.00 uur. Zie hiervoor ook de agenda. 

 

 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor De Strandloper 35e jaargang nummer 1: 23 februari  2003 
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Bij de voorplaat: 

Papegaaiduikers,  

Hornøy, Vardø, Noorwegen Juli 1994 
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AGENDA 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE: 

 

zondag 5 januari 2003 in het Jan Verwey 

Natuurcentrum van 16.00 - 18.00 uur. 

 

Lezingen: 

 

vrijdagavond 31 januari 2003: 

Lezing over het Amsterdamse Bos, een 

natuurontwikkelingsproject, door Prof. Dick de 

Jonge. 

 

vrijdagavond 28 februari 2003: 

Lezing over IJsland, land van natuur, ijs en vuur 

door Ruud Schaafsma. 

 

vrijdagavond 28 maart 2003:    

Jaarvergadering met verschillende bijdragen 

(o.a. dia's) van eigen leden. 

 

 

Excursies: 

 

zaterdag 28 december 2002: 

Vogelexcursie naar het Zeeuwse deltagebied. 

Vertrek om 8.00 uur vanaf het Jan Verwey 

Natuurcentrum. 

 

 

zaterdag 22 februari 2003: 

Vogelexcursie naar de Gelderse IJsselgebied. 

Vertrek om 7.30 uur vanaf het Jan Verwey 

Natuurcentrum. 

 

Inloopochtenden in het Natuurcentrum: 

 

zaterdag 4 januari, 1 februari en 1 maart 2003 

van 10.00 - 12.00 uur in het Jan Verwey 

Natuurcentrum. 

 

Jeugdactiviteiten in en rond het 

Natuurcentrum: 

 

zaterdag 18 januari 2003: 

Maken van vetbollen en nestkastjes in het Jan 

Verwey Natuurcentrum van 10.00 - 11.30 uur. 

 

zaterdag 15 februari 2003: 

Natuurkundeproefjes in het Jan Verwey 

Natuurcentrum van 10.00 - 11.30 uur. 

 

zaterdag 15 maart 2003: 

Braakballen pluizen in het Jan Verwey 

Natuurcentrum van 10.00 - 11.30 uur. 

 

Zie voor het uitgebreide programma het groene 

inlegvel is deze Strandloper. 

 

Verslag van de ledenvergadering gehouden op vrijdag 

27 september 2002  
 
Aanwezig: circa 60 leden 

 

Opening 

 

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

ledenvergadering en heet de aanwezigen en in het 

bijzonder de spreker van deze avond van harte 

welkom. 

 

Statutenwijziging 

 

De voorzitter geeft een toelichting op het 

wijzigingsvoorstel van de statuten. Het betreft hier 

een aanpassing en uitbreiding van de doelstelling. 

Bij een beroepsprocedure inzake het Plan Calorama 

bleek, dat louter vanwege het feit, dat de doelstelling 

te beperkt was weergegeven in de statuten, het 

beroep uiteindelijk niet ontvankelijk werd verklaard. 

Vervolgens brengt hij het voorstel, zoals dit al is 

meegezonden met de laatste Strandloper, in 

stemming. Alle aanwezigen zijn voor het voorstel, 

maar daar niet het vereiste quorum van de leden 

aanwezig is, moet het voorstel de volgende maand 

opnieuw in stemming gebracht worden. 

 

Benoeming ereleden 

 

Het bestuur is voornemens hedenavond een tweetal 

ereleden te benoemen. Het gaat hier om de heren W. 

Baalbergen en J. Veefkind. Beide heren hebben 
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binnen de Vereniging een lange staat van dienst 

gehad, respectievelijk als voorzitter en als pen-

ningmeester. De voorzitter beschrijft in het kort wat 

beide heren voor de Vereniging hebben gedaan en 

hoe lang zij als bestuurslid binnen de Vereniging 

hebben gefunctioneerd. Na de benoeming ontvangen 

beide heren een hartelijk applaus. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Bekendmaking prijswinnaars puzzel: In de laatste 

Strandloper was een puzzel opgenomen. Er werden 

vogelnamen van huizen genoemd en de opdracht 

was te zoeken naar de straat van deze huizen. 

Vervolgens kon uit de opsomming van straten een 

woord gevormd kunnen worden. 

Hein Verkade, de bedenker van de puzzel, maakt 

vervolgens bekend, dat Nel en Rien Sluys hebben 

gewonnen. Jelle en Coby van Dijk zijn de 

daaropvolgende. De prijswinnaars ontvangen een 

fraai boekwerk.  

Excursies: De voorzitter wijst nog op een tweetal 

excursies n.l. op zaterdag 26 oktober a.s.(Pier van 

IJmuiden) en op zaterdag 28 december a.s.(Zeeland).  

 

Lezing van Prof. H. Tennekes over het vliegen 

onder het motto: hoe vliegen vogels en vlieg-

tuigen? 

 

Prof. Tennekes was tot voor kort hoogleraar in de 

luchtvaarttechniek aan de VU te Amsterdam en 

daarnaast heeft hij geruime tijd colleges gegeven in 

de Verenigde Staten. Vanuit de technische 

benadering van het vliegen met vliegtuigen is hij ook 

sterk geïnteresseerd geraakt in de wijze, waarop 

vogels zich in de lucht voortbewegen.  

Zo geeft hij ondermeer aan, dat een trekvogel, die de 

Sahara moet overvliegen, een vergelijkbare 

brandstofbehoefte heeft als een Boeing 747 op een 

transatlantische vlucht. Verder moet een Kolibrie, 

wanneer hij stilstaand in de lucht honing uit de 

bloemen zuigt, aan dezelfde wetten voldoen als een 

helikopter. Ook toont hij aan, dat vogels een bepaald 

maximum aan gewicht kunnen hebben. Zouden zij 

daarboven komen dan moeten de benodigde energie, 

snelheid en spieromvang onevenredig toenemen. Dit 

is op een gegeven moment geheel onmogelijk. 

 
Zo geeft Prof. Tennekes nog tal van andere 

sprekende voorbeelden, die tussentijds nog de 

nodige vragen oproepen. 

Na afloop van deze lezing dankt de voorzitter Prof. 

Tennekes voor zijn helder en bijzonder boeiend 

betoog.  

 

Datum volgende vergadering en sluiting 

 

De datum van de eerstvolgende ledenvergadering is 

vrijdag 25 oktober a.s. Dan zal als spreker optreden 

Hans Vader, die het dan speciaal over de vogeltrek 

zal hebben. Hierna sluit de voorzitter deze vergade-

ring en wenst een ieder wel thuis. 

 

 

Verslag van de ledenvergadering gehouden op vrijdag 

25 oktober 2002 
 

Aanwezig: 65 leden 

 

Opening 

 

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

ledenvergadering en heet de aanwezigen, in het 

bijzonder de spreker van hedenavond, van harte 

welkom. 

 

Statutenwijziging 

 

De voorzitter brengt wederom het voorstel tot 

statutenwijziging in stemming. Tijdens de vorige 

vergadering was het quorum niet aanwezig. Thans is 

slechts een meerderheid van de aanwezige leden 
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voldoende om het voorstel aan te nemen. Het voor-

stel wordt met algemene stemmen aangenomen.  

 

Mededelingen bestuur 

 

Toekomst Jan Verwey Natuurcentrum:  In de 

nieuwe bouwplannen van het plan "Morgenster" 

staat voor het nieuwe Jan Verwey Natuurcentrum 

een oppervlakte gereserveerd van 300 m2. Dit is 

bijna evenveel als we nu hebben. Op zich lijkt dit 

heel plezierig, maar het ligt in de bedoeling hiervoor 

een forse huurprijs te bedingen, die we met onze 

bescheiden contributie onmogelijk kunnen 

opbrengen. Op het ogenblik hebben we het gebouw 

voor een symbolische bedrag van Euro 1,-- per jaar, 

hetgeen een heel ander verhaal is.  

Over het ter tafel liggende plan is het laatste woord 

nog niet gezegd. Het bestuur houdt evenwel de 

vinger aan de pols. 

Excursies: De voorzitter wijst allereerst op de 

excursie naar de Pier van IJmuiden, die 

morgenochtend zou plaatsvinden. Gelet op het 

huidige weer en de zeer slechte weersverwachting 

voor morgen stelt hij voor deze excursie af te 

gelasten. 

Herfstnatuurspel: De afgelopen week is wederom 

het Herfstnatuurspel op het landgoed Leeuwenhorst 

georganiseerd. Het weer was wellicht iets minder 

dan dat we in het algemeen gewend waren, maar 

niettemin hebben er zo'n 350 kinderen meegedaan. 

Het geheel was wederom een groot succes. 

 

Rondvraag 

 

Allereerst wordt melding gemaakt van een IJsvogel 

aan het Hofbrouckerplein te Oegstgeest. Een 

verrassende waarneming is een Kwartelkoning vlak 

bij het station te Voorhout.  

Tot slot brengt René van Rossum een 

indrukwekkende lijst van waarnemingen naar voren, 

welke hij voornamelijk heeft gedaan op het 

vogelobservatiepunt, iets ten noorden van Katwijk, 

ook wel de "Puinhoop" genaamd. Het gaat hier o.a. 

om een Steppekiekendief,een Ortolaan, Kruisbekken 

en een Slechtvalk.   

 

Lezing van Hans Vader over vogeltrek en 

trekvogels 

 

Na de rondvraag verleent de voorzitter het woord 

aan Hans Vader. 

Hans Vader houdt zich al sinds mensenheugenis 

bezig met het ringen van vogels op de vinkenbaan 

"Het Paradijsveld" in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. Omdat Hans Vader vanwege 

zijn werk dagelijks in deze duinen te vinden is, heeft 

hij in de loop van de tijd een grote kennis van de 

vogeltrek kunnen opbouwen.  

Hans Vader opent zijn verhaal met een korte 

beschouwing over de theorie van het ontstaan van de 

vogeltrek. De vogeltrek zou zijn ontstaan na de 

laatste ijstijd, toen nieuwe gebieden, zij het alleen 's 

zomers, voor vogels toegankelijk werden.  

Over vogeltrek is veel onderzoek verricht, maar 

niettemin zijn er nog tal van vragen. 

 

 
 

Vervolgens gaat hij in op het werk op het genoemde 

vogelringstation en hij laat daarbij tal van bijzondere 

vondsten zien. Daarbij geeft hij een overzicht van de 

werkzaamheden, die bij het ringen van vogels 

moeten worden verricht. 

Het verhaal wordt op een leuke en humoristische 

manier gebracht en er is tussentijds gelegenheid voor 

het stellen van vragen. Hiervan wordt druk gebruik 

gemaakt. 

 

Datum volgende vergadering en sluiting 

 

Na afloop van de lezing dankt de voorzitter Hans 

Vader voor zijn boeiende bijdrage en hoopt, dat hij 

nog eens hier zal terugkeren. Daarna ontvangt hij 

van de aanwezigen een hartelijk applaus. 

Tot slot wijst de voorzitter op de komende 

ledenvergadering op vrijdagavond 29 november a.s. 

Dan zal Joop Kortselius spreken over de 

indrukwekkende natuur op de afgelegen Hawaii-

eilanden in de Stille Oceaan.  

Hierna sluit de voorzitter deze vergadering en wenst 

ieder wel thuis.  
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Stop de Roestbakken! 
 

Jelle van Dijk 

 

Half november verging voor de Spaanse NW-kust  

de tanker PRESTIGE. Terwijl het schip door 

Nederlandse bergers verder de oceaan op werd 

gesleept brak het in twee stukken en zonk. Een 

week eerder was het schip in grote problemen 

geraakt en had toen reeds een deel van de lading 

verloren. Het is vrijwel zeker dat ook de rest van 

de olie op de Spaanse kust zal belanden. Het gaat 

hier om een zeer zware, taaie olie die bijzonder 

kleverig is. 

Op 28 november ontving ik een e-mailtje van Kees 

Camphuysen, de coördinator van het Nederlandse 

Stookolieslachtofferonderzoek. Hij wist vanuit 

Spanje te melden dat de meeste slachtoffers 

gevallen zijn onder de Alken, gevolgd door Jan-

van-gent, Papegaaiduiker, Kuifaalscholver en 

Zeekoet. Bij de laatste soort ging het vrijwel zeker 

ook om exemplaren van de Iberische Zeekoet, een 

ondersoort van de Zeekoet die op nog slechts 

enkele plaatsen langs de Atlantische kust van 

Spanje en Portugal broedt. Camphuysen spreekt de 

vrees uit dat dit wel eens de doodsklap voor deze 

populatie kan betekenen. Bij de overige soorten, 

met uitzondering van de ter plaatse broedende 

Kuifaalscholvers, gaat het om vogels die in grote 

kolonies rond Groot-Brittannië en Ierland broeden. 

In de afgelopen jaren is dit kustgebied al vaker 

getroffen door ernstige olievervuiling als gevolg 

van scheepsrampen. Wellicht is dit er mede de 

oorzaak van dat hier de vogelkolonies beperkt in 

omvang zijn.  

Toen wij deze kusten enkele jaren geleden 

bezochten, zagen we nog overal Kuifaalscholvers, 

maar broedende Drieteenmeeuwen en Zeekoeten 

waren met een lantarentje nog moeilijk te vinden. 

 

 
 

De Vereniging Kust en Zee heeft op 22 november 

een internationale actie gestart. Deze actie draagt 

de naam: Stop de Roestbakken. Het in de vaart 

houden van oude, roestige schepen door een land 

als de Bahama’s moet nu echt aangepakt worden. 

Kust en Zee roept op zoveel mogelijk 

adhesiebetuigingen per email te versturen.  

Er is een informatieve site geopend, waar alles 

over de ramp met de Prestige en de problematiek 

van de oude tankers kan worden gevonden: 

www.stopderoestbakken.nl. Via deze site kunnen 

adhesiebetuigingen worden verstuurd. 

 

Ereleden 
 
Jelle van Dijk 

 

In artikel 3.1 van onze Statuten is onder het 

hoofdje “Leden en begunstigers” te lezen: De 

vereniging kent werkende leden, jeugdleden, 

ereleden en begunstigers. In het ruim 35-jarige 

bestaan van onze vereniging is het bestuur slechts 

tweemaal overgegaan tot de benoeming van 

ereleden. In deze bijdrage wordt in het kort 

ingegaan op de verdiensten die deze ereleden voor 

onze vereniging hebben gehad.   

Op de jaarvergadering van 1974 werd de heer Dirk 

Vermaas benoemd tot het eerste erelid van onze 

vereniging. Hij had in dat jaar 68 natuurboeken aan 

de vereniging geschonken. De boeken werden 

opgeslagen in een kast in het leslokaal van de heer 

B. Heethuis, leraar biologie aan de Willibrord-

Mavo. In de Strandloper van september 1974 is te 

lezen dat deze boeken op elke woensdagavond 

tussen 19.00 en 19.30u gratis konden worden 

geleend. Hierna wordt de lijst van 68 titels 

opgesomd. Thijsse, Wigman en Tinbergen zijn 

hierbij bekende namen. In de Strandloper van 

maart 1978 verschijnt een artikeltje getiteld: Erelid 

Vermaas 90 jaar. Hierin wordt voor het eerst aan 

de leden verteld wie Vermaas eigenlijk is. Dirk 

Vermaas was gemeenteambtenaar en een zeer 

actief lid van de Haagse Vogelbescherming. In de 

loop der jaren hebben duizenden dankzij zijn 

rondleidingen in de Haagse duinen meer oog voor 

de natuur gekregen. In zijn vrije tijd zwierf hij door 

de duinen, waarbij hij toegang had tot alle 

afgesloten delen van Meyendel, Kijfhoek en 

Bierlap. In 1982 overleed de heer Vermaas op 94-

jarige leeftijd. 

Het duurde twintig jaar voordat het bestuur weer 

overging tot de benoeming van ereleden. Op de 

jaarvergadering in maart van dit jaar werden 

Willem Baalbergen en Jan Veefkind bij acclamatie 

tot erelid benoemd en in de ledenvergadering van 

http://www.stopderoestbakken.nl/
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september kregen beide ereleden de bijbehorende 

oorkonde overhandigd. 

 

Willem Baalbergen behoort tot de oprichters van 

onze vereniging. In 1966 richtte hij met een aantal 

gelijkgestemde zielen de Vereniging voor 

Vogelbescherming op. Willem werd voorzitter, 

bijgestaan door de bestuursleden Arie Cramer, de 

heer J. Deelder, Jaap Vink, Kees Verweij en Johan 

Moerkerk. Omdat de jonge vereniging zich al snel 

ging bemoeien met landschappelijke ingrepen 

(nieuwe slagen naar het strand door de 

Noordduinen; villabouw op Offem; ‘gat van 

Pasma’) stelde Willem voor de naam van de 

vereniging te wijzigen in Vereniging voor natuur- 

en vogelbescherming Noordwijk. Vanaf januari 

1973 ging onze club verder onder deze naam. 

Naast zijn werk als voorzitter begon Willem 

gegevens te verzamelen voor het eerste vogelboek 

over Noordwijk. Dit verscheen in 1973 onder de 

naam De Vogels van Noordwijk. In 1979 nam Kees 

Verweij de voorzittershamer over, maar Willem 

bleef deel van het bestuur uitmaken. In 1998 zette 

hij na 32 jaar trouwe dienst een punt achter zijn 

bestuurslidmaatschap. In de Strandloper zijn heel 

wat stukjes, meestal kort en soms wat langer van 

zijn hand te vinden. Een bijzondere serie startte hij 

in september 1990. Onder het pseudoniem W. 

Andelaar schrijft Willem Baalbergen sindsdien in 

elke Strandloper een stukje, getiteld Rondje Groen. 

Al die stukjes (nu al meer dan vijftig en ook 

gebundeld in een boekje!) beginnen met dezelfde 

tekst: 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. 

 

Jan Veefkind trad in 1977 toe tot het bestuur als 

penningmeester. Deze functie heeft hij precies 25 

jaar op voortreffelijke wijze vervuld.  Bij zijn 

aantreden was er weinig geld in kas. De uitgave 

van het eerste plantenboek, de Flora van 

Noordwijk, zou zelfs tot ernstige tekorten leiden. In 

twee etappes werd daarom het bedrag van de 

minimumcontributie verhoogd van vijf gulden naar 

tien gulden. Toen de financiën eenmaal goed op 

orde waren kwam de volgende krachtinspanning. 

In 1984 kregen wij als vereniging de beschikking 

over het gebouw van de dorpsbibliotheek. Met 

eigen middelen en eigen mensen werd hier het  Jan 

Verwey Natuurcentrum ingericht. Mede door de 

geweldige inzet van velen en een geslaagde actie 

voor een nieuw dak kon de vereniging dit 

financieel trekken. Het ledenaantal steeg tot meer 

dan 500 en het gemiddelde bedrag dat per lid 

binnenkwam nam toe van ƒ 10,75 in 1980, via ƒ 

15,00 in 1986 tot ƒ 21,00 in 1998. Het zorgvuldige 

financiële beleid van Jan Veefkind maakte het 

mogelijk om driemaal een boek in eigen beheer uit 

te geven en elke keer kon dit geheel uit eigen 

middelen gefinancierd worden. Achtereenvolgens 

verschenen: Vogels van Noordwijk en omstreken 

(1989), Flora van de Duin- en Bollenstreek (1994) 

en Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek 

(2000). Naast het financiële beheer reorganiseerde 

Jan ook de ledenadministratie, waardoor o.a. het 

adresseren van de Strandloper tegenwoordig een 

stuk sneller verloopt dan vroeger.  

 

 

Paddestoelenwerkgroep Noordwijk 

 
Wandel- en determinatie programma  2003 

 

Iedereen die belangstelling heeft voor paddestoelen 

en er iets meer over wil weten, wordt uitgenodigd 

om deel te nemen aan de paddestoelwandelingen.  

Hierbij gaan we op zoek naar bekende en 

onbekende soorten, en gaan we proberen ze op 

naam te brengen. Als dat ons tijdens de 

wandelingen op zaterdag niet lukt, nemen we 

materiaal mee om dat de volgende  maandagavond 

in het Jan Verwey Natuur-centrum te onderzoeken 

en alsnog op naam te brengen. 

Alle wandelingen zijn op de tweede zaterdag van 

de maand en beginnen om 10.00 uur. 

Alle determinatieavonden in het JVN beginnen om 

20.00 uur. 

 

11 januari Leeuwenhorst, parkeren rechts van de weg 

13 januari Jan Verweij Natuurcentrum 

 

08 februari Houwaardseduin, parkeren Duinweg bij overstekend fietspad bij huis nr.70 

10 februari Jan Verweij Natuurcentrum 

 

08 maart Langeveld ZHL (Moeder Komen), laatste ingang voor bocht zweefvliegveld  
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10 maart  Jan Verweij Natuurcentrum 

 

12 april  Leeuwenhorst, parkeren links van de 

weg 

14 april  Jan  Verweij Natuurcentrum 

 

10 mei  Koepelduinen, parkeren bij de trap 

12 mei  Jan Verweij Natuurcentrum 

 

14 juni  Houwaardseduin, parkeren zie 8 febr. 

16 juni  Jan Verweij Natuurcentrum 

 

12juli  Leeuwenhorst, parkeren rechts van de 

weg 

14juli  Jan Verweij Natuurcentrum 

 

09 augustus Houwaardseduin, parkeren zie 8 febr.  

11 augustus Jan Verweij Natuurcentrum 

 

13 september Leeuwenhorst, parkeren links van de 

weg 

15 september Jan Verweij Natuurcentrum 

 

11 oktober Koepelduinen, parkeren bij de trap 

13 oktober Jan Verweij Natuurcentrum 

 

08 november Koepelduinen, parkeren bij de trap 

10 november Jan Verweij Natuurcentrum 

 

13 december Koepelduinen, parkeren bij de trap 

15 december Jan Verweij Natuurcentrum 

 

Parkeren links of rechts van de weg is altijd komend vanuit Noordwijk 

Parkeren bij de trap:op de Beeklaan bij het tuincentrum het Jan van Gent inrijden, vervolgens het Laantje in 

en bij de splitsing rechts aanhouden en parkeren bij een kleine manege. 

Verdere inlichtingen: Edwin Maassen tel. 06-50261934 of Lutgarde Roelandt 071-3610396. 

 

 

Activiteiten van Mossenwerkgroep Hollands Duin. 
 

 
Joop Kortselius 

 

De Mossenwerkgroep Hollands Duin houdt 

studieavonden in het Jan Verweij Natuurcentrum te 

Noordwijk, op de eerste dinsdag van de maand.  

De deelnemers nemen zelf mossen mee om te 

onderzoeken. In de afgelopen periode waren daar 

weer fraaie soorten bij, zodat het ook voor mij leuk 

blijft. De “snoepjes” waren Schijnklauwtjesmos, 

dat oppervlakkig lijkt op het ons al bekende 

Gewoon klauwtjesmos en Heideklauwtjesmos, en 

Gekroesd plakkaatmos (voorheen Gekroesde 

pellia), een levermos waarvan de thalluslobben in 

de herfst fraaie miniatuur andijviekropjes vormen. 

Natuurlijk kwamen ook weer heel gewone soorten 

op tafel, ze blijven problemen opleveren en zelfs 

“kenners” worden soms gefopt.  

Op 7 november zag een nieuwe KNNV-uitgave het 

licht, De Nederlandse Veenmossen. Veenmossen 

komen in onze streek niet veel voor, maar ze zijn 

er wel. Dus zullen we ook daar naar gaan kijken.  

Wie ook eens een avond met de mossenwerkgroep 

wil meemaken is van harte welkom.  

Er zijn werkgroepavonden gepland op 7 januari, 4 

februari, 4 maart, 1 april en 6 mei. We beginnen ’s 

avonds om 8.00 uur. Informatie bij Joop Kortselius 

(071-5172966), bij wie u zich tevens kunt 

aanmelden.
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Herfstnatuurspel in de regen! 
 
Paul Paumen 

 

Zo’n 325 stoere deelnemertjes lieten zich door de 

regen niet weerhouden en meldden zich op 

maandag 21 oktober voor het Herstnatuurspel in 

het Leeuwenhorstbos. Samen met hun begeleiders 

speurden zij ca anderhalf uur door het fraaie 

herfstbos naar vragen en opdrachten, die dit jaar in 

het teken stonden van “reizen”. 

Ondanks het slechte weer, kreeg de regen weinig 

vat op het enthousiasme van de deelnemertjes die 

met volle overgave de vragen beantwoorden en 

opdrachten uitvoerden. Zij leerden deze middag 

hoe vogels, dieren, insecten en ook zaden hun reis 

door de natuur maken. Natuurlijk was er veel 

belangstelling voor actieopdrachten, zoals met een 

katapult de zaden van een esdoorn 

omhoogschieten. Daardoor was  te zien hoe, als 

een soort helikoptertje, het zaadje probeert zover 

mogelijk van de moederboom weg te komen om 

elders in het bos een plek te vinden voor het 

vormen van een nieuwe boom. Het imiteren van 

een reizende kikker die flinke sprongen moet 

maken om verder te komen leidde tot veel hilariteit 

bij de kinderen. 

 

Ten slotte werden nog kleine gedichtjes gemaakt 

over de herfst. Waarin te zien was dat het weer 

deze dag een belangrijke rol speelde. Bijvoorbeeld: 

“Ik zie bomen, ik ruik frisse lucht, ik proef de 

regen, ik hoor een zucht en voel mij nat” of  “Ik zie 

de mooie herfstkleur, ik ruik de lekkere herfstgeur, 

ik proef de koude lucht, ik hoor de vogels in hun 

vlucht en voel de regen, de regen! 

Alle opdrachten goed leverde de juiste slagzin 

“Natuurlijk reizen door het bos” De kleine “die-

hards” van deze middag kregen aan het eind van de 

wandeling een natuurkennis diploma. Juist deze 

groep kinderen inspireert de organisatoren volgend 

jaar met natuurlijk ‘beter weer’ een nieuwe 

speurtocht voor te bereiden. 

  

Over volgend jaar gesproken….!  Zin om eens een 

keertje mee te doen met de voorbereiding van het 

herftsnatuurspel of met de voorbereiding van 

ander spelletjes en ideeën om kinderen een leuk 

educatief uurtje in het Jan Verwey Natuurcentrum 

te bezorgen.  

Wij kunnen nog wel wat versterking gebruiken. 

Kom gewoon eens vrijblijvend in het Centrum 

kijken als we daar met een klas actief zijn. Ben je 

geïnteresseerd neem dan contact op met Nel 

Nooijen telf. 071-3626054 of Ineke van Dijk 071-

3616054. 

 

          

Nogmaals : De Vale Gier 
 
Dick Pekelharing  

 

De verhalen over gieren houden maar niet op.  

Nadat in 1998 in Noordwijk een lammergier werd 

waargenomen, volgde in juli 2000 een 

monniksgier. En ook deze keer werd de vogel  

gezien in Noordwijk.  

Over deze laatste gier verscheen een artikel in de 

Strandloper nr. 1 van 2001. 

In 2001 was het helemaal raak, want in juli streken 

er bij Noordwijk niet minder dan 18 Vale Gieren 

neer. Goed voor ruime aandacht in kranten en op 

televisienieuwsjournaals. En daarover in de 

Strandloper nr. 3 van 2001 een artikel van Hein 

Verkade. Dit artikel werd in Strandloper nr. 4 van 

2001 gevolgd door eveneens een artikel over die 

18 gieren, gevolgd door een (vertaald) artikel over 

de herintroductie van de Vale Gier in de Cevennen. 

En in de Strandloper nr. 2 van 2002 een artikel van 

Kees Verweij, die op zoek gaat naar gieren in 

Noordoost Spanje. Maar de " gieromania " is nog 

niet helemaal geweken, zoals verderop zal blijken. 

Misschien dat er elders in dit nummer nog melding 

van wordt gemaakt, maar in juni blijkt er  in 

Nederland een groep Vale Gieren te zijn aange-

komen van maar liefst 22 vogels ! Aangezien al 

deze berichtgeving de belangstelling voor gieren 

warm heeft gehouden, was dit voor mij reden de 

vertaling ter hand te nemen van een artikel over de 

Vale Gier op Cyprus, dat ik reeds vanaf 1998 in 

mijn bezit had. Een tweede reden was dat ik dit 

jaar voor de zesde achtereenvolgende keer de voor-

jaarstrek op Cyprus mocht meemaken en voor het 

eerst in die zes jaar geen enkele Vale Gier heb 

gezien.  Ik weet niet of de situatie zo rampzalig is 

als deze laatste melding doet vermoeden, maar het 

hiernavolgende artikel geeft wel een idee van de 

daar ontstane situatie. 
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De  Vale Gier op Cyprus. 
 
 

Chrissie Flint : The plight of the Vulture (1998)        

Vertaling  :  Dick Pekelharing  (2002) 

 

Hoog boven de kalkkliffen spiedt de Vale Gier 

zonder inspanning in het rond, zijn zwart getipte 

vleugels geven een schaduw op de rotsen 

daaronder: iedere gespreide veer van de vleugeltip 

duidelijk zichtbaar met het blote oog, en zijn 

krachtige klauwen zorgvuldig gevouwen onder het 

lichaam. Grimmige witte rotsen, een heldere 

azuurblauwe zee en een majestueuze vogel in de 

vlucht - de natuur in perfecte harmonie - niets 

verstoort de situatie van de Vale Gier op Cyprus. 

 

 
 

De realiteit is echter dat de soort dicht bij 

uitsterven staat. Tenzij het actieplan dat op dit 

moment wordt uitgevoerd door het Departement 

voor Bosbouw en de Cypriotische vereniging voor 

Faunabeheer, slaagt, zal de Vale Gier spoedig niet 

meer dan een herinnering zijn. Niet alleen Cyprus 

worstelt met dit probleem, het aantal Vale Gieren 

is wereldwijd gedaald en er is vooral een afname in 

het oostelijk Middellandse Zeegebied. In de bergen 

van Kyrenia, dat in het Turkse gedeelte van Cyprus 

ligt, hebben de ornithologen Peter Stewart en Peter 

Flint ontdekt dat alle vogels zijn gedood door 

jagers en dat de soort daar al is uitgestorven !  

De Vale Gier heeft eeuwenlang op het eiland in 

grote kolonies geleefd, nestelend op geïsoleerde 

kliffen aan zee en in het binnenland op de steile 

rotsen van het Troodosgebergte en in het bos van 

Paphos. De eerste melding van de soort op Cyprus 

kwam van Locke in 1553. Giovanni Mariti, een 

vertegenwoordiger van het Toscaanse consulaat, 

zei in 1760 : "Je ziet hier veel gieren in de velden 

staan, als waren het schaapskudden." Vroegere 

ornithologen, Guillemard (1888) en Bucknill 

(1909-1910), maken ook gewag van grote kolonies 

en dat het niet ongewoon was om zo'n 70 vogels te 

zien eten van een enkel karkas.  

Zelfs nu nog herinneren oudere dorpsbewoners 

zich dat in nog niet lang vervlogen dagen de Vale 

Gier een normale verschijning was. Ondanks zijn 

merkwaardige uiterlijk waren de mensen niet bang 

voor het dier. Ze wisten dat het van nature een 

aaseter was en dat het een belangrijke soort was in 

de ecologische kringloop, door het landschap te 

ontdoen van de karkassen.  

Aan de randen van vele dorpen waren er plekken 

waar dorpsbewoners voedsel neerlegden voor de 

gieren. Kinderen keken met ontzag toe als binnen 

korte tijd deze gigantische vogels kwamen 

aanzetten.  

Nadat de vogels waren verdwenen, zochten de 

kinderen naar veren, omdat er gezegd werd dat 

deze prima te gebruiken waren om honingraten van 

hun honing te ontdoen. En als het holle 

vleugelbeen van een gier soms werd gevonden, dan 

maakte men er dikwijls een fluitje van.  

De Vale Gier is gemakkelijk te herkennen. Hij is 

ongeveer één meter hoog en heeft een 

vleugelspanwijdte van zo'n 2,5 meter. In de vlucht 

houdt hij zijn brede vleugels hoog en vooruit in 

een soort V-vorm en zijn staart is verrassend kort 

en vierkanter dan van andere soorten. Bleekbruin 

van kleur met zwarte vleugelranden, heeft de Vale 

Gier een karakteristieke verenkraag aan de basis 

van de nek.  

Hoewel het onderscheiden van de geslachten moei-

lijk is (gewoonlijk is een DNA-test nodig), is het 

vaststellen van de leeftijd eenvoudiger, daar 

onvolwassen vogels een beige kraag hebben en de 

volwassen vogels een witte. 

In de loop der jaren zijn vele favoriete nestplaatsen 

verstoord door landbouwontwikkelingen en 

bosbouw. De monniksgier die ook op Cyprus 

voorkwam, verdween reeds enkele jaren geleden 
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en de Vale Gier heeft het steeds moeilijker om de 

afgelegen plekken te vinden die hij nodig heeft om 

te broeden. In 1980 waren er meer dan 20 kolonies, 

maar tegenwoordig zijn er nog maar drie.  

De laatste plek die verloren ging was in de 

Dhiarizosvallei ten noorden van Nikokleia. Daar 

werd in 1996 begonnen met de aanleg van een 

dam, dichtbij kliffen die veel in gebruik waren bij 

de gieren. Deze kolonieplaats ging daardoor geheel 

verloren. Het Departement voor Bosbouw bestu-

deert de gieren sinds 1984 toen Vassos Pantelas 

een gedetailleerd onderzoek startte naar hun broed- 

en voedselgewoonten, omdat hij vreesde dat veel 

van hun favoriete nestelplaatsen zouden worden 

verstoord. Vassos is ook de medeoprichter van de 

Vereniging voor Faunabeheer en omdat duidelijk 

was, dat de aantallen snel afnamen, zocht hij hulp 

en advies van Israëlische specialisten, die jarenlang 

een succesvol beheersprogramma hadden 

uitgevoerd.  

Het afgelopen jaar kwamen drie experts helpen om 

drie jonge gieren te voorzien van speciale 

radiozendertjes. Zij hielpen ook bij het opzetten 

van een "Plan van aanpak" om te proberen de 

overgebleven vogels te beschermen en te trachten 

hun aantal langzaam op te voeren. Ook zouden zij 

de mogelijkheden onderzoeken voor herintroductie 

van de Monniksgier (die vroeger nestelde in het 

bos van Paphos) en  van de Aasgier,  die op 

doortrek Cyprus aandoet. Sommigen geloven, dat 

voedselschaarste de oorzaak is voor de 

achteruitgang in de afgelopen jaren, maar hoewel 

er in de omgeving minder karkassen zijn te vinden, 

is Vassos van mening dat er nog voldoende 

voedsel te vinden is.  

De gieren bestrijken een groot gebied om voedsel 

en water te vinden en omzwervingen van 60 km of 

meer zijn heel gewoon. Recente studies van de 

Israëli’s hebben aangetoond dat een vogel vanaf 

Tel Aviv naar Damascus en Turkije vloog, een 

afstand van meer dan 500 km, op zoek naar 

voedsel. Ondanks deze indrukwekkende tochten, 

eet de gier ongeveer 500 gram vlees per dag, een 

klein rantsoen in relatie tot zijn lichaamsgewicht 

van 10 kilo. De belangrijkste oorzaak van de snelle 

neergang van de soort op Cyprus is het vergiftigen 

van voedselbronnen. Twee jaar geleden nog was er 

een kolonie van 40 dieren in het Paphosbos, 

nestelend hoog in de heuvels van de Xeros Vallei.  

Op zekere dag vonden ze het karkas van een geit 

bij Kato Pyrgos aan de noordkust en binnen één 

dag waren er 37 gestorven. Dit karkas was ver-

giftigd door een boer die trachtte vossen ervan te 

weerhouden zijn schapen lastig te vallen !!. 

Droevig genoeg had hij niet beseft dat het de 

gieren zou schaden, omdat die vele kilometers naar 

het zuiden nestelden. 

De drie overgebleven vogels waren jonge vogels, 

nauwelijks een jaar oud en zonder voedsel en 

verzorging waren ook zij ten dode opgeschreven. 

Het Departement voor Bosbouw kwam hen te hulp, 

bouwde een onderkomen en Savvas Iezekiel waakt 

sindsdien over hen. Savvas bezoekt ze regelmatig 

om ze eten te geven en glimlacht van plezier als hij 

hun schuilplaats nadert met zijn terreinwagen en ze 

vol verlangen uitzien naar zijn komst.  

Dikwijls zit er ook een wilde gier op een rotspunt 

te wachten. Savvas is diepgetroffen door wat de 

kolonie is overkomen. Als jongen woonde hij in 

Panagia en vergezelde dikwijls zijn vader, die 

boswachter was, naar zijn werk. Hij was altijd 

onder de indruk van de gieren en dat was de 

belangrijkste reden dat ook hij ging werken voor 

het departement en hij is vastbesloten om ze te 

laten overleven. Als onderdeel van het 

reddingsplan houden Vassos en Savvas de drie 

overgebleven eet- en rustplaatsen van de gieren 

goed in de gaten om er zeker van te zijn dat ze zo 

veilig mogelijk blijven.  

Er zullen speciale voederplaatsen komen waar 

regelmatig voedsel wordt gebracht, om er zeker 

van te zijn dat de gieren geen "bedorven" vlees 

eten. De gieren eten ieder dood schaap of geit die 

ze vinden, maar zorgwekkend is dat ze ook 

afkomen op vuilnis dat door dorpsbewoners her en 

der wordt weggegooid. Eerdere pogingen om 

"gierenrestaurants" te organiseren zijn niet gelukt, 

maar Savvas vertrouwt erop dat met meer kennis 

van de gewoonten van de vogels de volgende po-

ging zal slagen.  

Het in de gaten houden van hun drinkplaatsen is 

veel moeilijker, omdat de gieren dikwijls van de 

kliffen van Episkopi naar riviertjes in het 

Troodosgebergte trekken om te drinken.Op dit 

moment benutten ze bij voorkeur twee plekken - 

een op de toppen van Troodos en de ander bij de 

Tripylos piek in het Paphosbos. Op beide plaatsen 

gaat het om helder bronwater, dus de kans op 

vervuild water is gering.  

De gieren hoeven niet elke dag te eten of te 

drinken en er is vastgesteld dat ze bijna 14 dagen 

zonder kunnen. Als hij kan bekijkt Savvas met zijn 

verrekijker de krop onder de keel en als die slap en 

leeg is, weet hij dat de vogel honger heeft. Het 

broedseizoen is voor de gieren de belangrijkste 

tijd; het begint vroeger dan van de meeste andere 

soorten, nl. in januari. De nestplaatsen aan de 

Episkopi-kliffen worden nauwkeurig gevolgd. 

Jongen van de gier zijn zeldzaam omdat het 

vrouwtje pas geslachtsrijp is als ze 4 à 5 jaar oud is 
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en daarna slechts één keer in de twee jaar broedt, 

waarbij slechts één ei wordt gelegd.  

Na een broedtijd van 58 dagen breekt het ei en 

verschijnt een tamelijk mager jong – wanhopig 

schreeuwend om voedsel. Gieren zijn monogaam 

en zijn zeer zorgzame ouders ; iedere volwassene 

verlaat om beurten het nest om voor het jong op 

zoek te gaan naar voedsel. De eerste kritische fase 

is er als het ei is gelegd. Indien de vogels verstoord 

worden op het nest zullen ze het nest geheel verla-

ten. Dit komt helaas regelmatig voor. In 1993 

waren er 18 nesten op zes verschillende locaties en 

drie nesten werden verlaten vóór het broeden. In 

1994 waren er 15 nesten op vijf locaties en zes 

nesten werden verlaten. In 1995 waren er 16 nesten 

op vijf locaties, waarvan er drie werden verlaten. 

Een jaar later in 1996 werden er van de 8 nesten op 

drie locaties twee verlaten. Het afgelopen jaar 

(1997), na het verlies van de Paphoskolonie, waren 

er nog slechts zes nesten op een locatie, nl. de 

kliffen bij Episkopi en toen zijn er zenders 

bevestigd op de drie jongen. Vroeg in het voorjaar 

besloten de jongen dat het hun tijd was om het nest 

te verlaten. Vassos en Savvas volgden vanaf het 

strand beneden gespannen door hun verrekijkers 

hoe het eerste jong zich op de rand van het nest 

posteerde, zichzelf vooruit gooide - en als een 

baksteen in de zee plofte. Savvas en zijn helpers 

worstelden zich door de zee om de vogel te redden 

en vervolgens weer in het nest terug te zetten. De 

daarop volgende dagen slaagde het jong erin uit te 

vliegen, maar een tweede jong viel ook in zee op 

zijn "maiden trip" en ook dit jong werd met succes 

gered. Helaas werd een maand later een van de drie 

jonge vogels dood gevonden.  Vassos en Savvas 

waren geschokt na gezien te hebben hoe ook de 

nestplaats gevaren voor de vogels meebracht. 

De vogels verlaten gewoonlijk het nest pas tegen 

de middag, omdat zij de thermiek die de  zee levert 

nodig hebben om op te stijgen. Thermiek wordt 

veroorzaakt door warmte en is op zijn sterkst laat 

in de ochtend.  

De gieren kunnen dan zonder problemen het nest 

verlaten om boven de kliffen hoogte te winnen om 

daarna snel naar het binnenland te vliegen.  

De onervaren jongen hadden het verkeerde 

moment uitgekozen en in samenhang met hun 

gebrekkige vliegtechniek, waren ze al snel in 

problemen gekomen.   

Droevig genoeg is ook schieten een belangrijk 

risico. En dit ondanks waarschuwende artikelen die 

door Vassos werden geschreven en geplaatst in de 

lokale kranten om af te zien van gif en geweer. Eén 

jonge gier werd neergeschoten in 1995.   

Ook afgelopen jaar (1997) werd een jong ernstig 

gewond door een jager, maar gelukkig kon het dier 

gered worden door de bezoekende Israëlische 

dierenartsen in samenwerking met het diergenees-

kundig  centrum op de Britse basis Episkopi.  

Met slechts 22 vogels die zijn overgebleven in de 

Episkopi-kolonie hangt hun toekomst aan een 

zijden draadje, maar Vassos is vastbesloten om ze 

te laten overleven en opnieuw te laten gedijen.  

Hij zou ook graag zien, dat in het Paphosbos de 

monniksgier weer zou worden geïntroduceerd en 

kijkt uit naar de dag waarop hij met zijn kinderen 

in de lucht kan kijken en veel gieren ziet - precies 

zoals hij zag toen hij nog een jongen was !  

 

 

KRAANVOGELS IN HONGARIJE 
Kees Verweij 

 

Ik heb al eens eerder mijn belevenissen tussen de 

Kraanvogels beschreven, zoals ondermeer rond Lac 

du Der, een groot wateropvangbekken in het 

noordoosten van Frankrijk. Daar strijken tijdens de 

trek tweemaal per jaar enkele tienduizenden Kraan-

vogels neer om zich weer bij te voeden voor de rest 

van de reis. De Kraanvogels, die hier in Frankrijk 

tijdelijk foerageren, komen voornamelijk uit Noord- 

en Oost-Europa. 

Daarbuiten broedt nog een veel groter aantal 

Kraanvogels in Rusland en Siberië en deze 

Kraanvogels trekken langs Oost-Europa, Turkije en 

het Midden-Oosten naar het zuiden. 

Een van de eerste pleisterplaatsen is een uitgestrekt 

puztagebied, ongeveer 150 km. ten zuidoosten van 

Boedapest. Daar verblijven in het voor- en najaar 
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ruim 70.000 Kraanvogels, die overdag op 

verschillende akkers op de puzta foerageren. Tegen 

de avond trekken al deze Kraanvogels naar een 

moerasachtig gedeelte, even ten noorden van de 

Hortobagy Halasto, een behoorlijk groot complex 

van visvijvers. 

Het lag al een hele tijd in onze bedoeling (mijn 

vrouw en ik) om ook daar eens naar de 

kraanvogeltrek te gaan kijken. Eind september jl. 

vertrokken we naar Hongarije na een behoorlijke 

autorit van twee dagen. Het is een lange reis (ruim 

1700 kilometer), maar als je er eenmaal bent dan 

gaat er een wereld voor je open. 

De eerste week verbleven we in een behoorlijk groot 

huis op de camping Farm Lator aan de voet van het 

Bükkgebergte in het noordoosten van Hongarije. De 

bossen in deze omgeving herbergen bijna alle 

spechtensoorten van Europa zoals bijvoorbeeld de 

Middelste bonte specht, de Syrische bonte specht, de 

Grijskopspecht en de Witrugspecht. Regelmatig 

waren zij ook in het bos te horen. Vanuit deze plek 

maakten wij nog een uitstapje naar het nabijgelegen 

Zemplengebergte. Daar kregen we nog een paar 

imposante roofvogels te zien als de Steenarend, de 

Keizerarend en de Schreeuwarend. We waren ook op 

zoek naar de Oeraluil, maar we durfden hier eigelijk 

niet op te hopen. De kans, dat je hem overdag te zien 

krijgt, is bijzonder gering. 

Maar opeens kwam over de heuvel een 

Schreeuwarend naar beneden. Tijdens deze 

neerwaartse glijvlucht hoorden we 

een alarmroep van een uil, die toch 

wel bijzonder klonk. Voorzichtig 

liepen we door het bos naar boven 

naar de plek, waar het geluid 

vandaan kwam. En opeens vloog er 

voor ons een grote vrij lichte uil 

weg, bijna ter grootte van een 

Oehoe. Dat moest de Oeraluil zijn, 

hetgeen ook uit de beschrijving in 

de vogelgids duidelijk viel op te 

maken.  

Samen met de eigenaar van de 

camping, die een Nederlandse 

bioloog is en zeer goed op de 

hoogte is van de aldaar aanwezige 

vogels, gingen we voor de eerste 

maal naar de zg. kleine puzta, een 

gebied, dat normaal niet voor 

publiek toegankelijk is. Dank zij 

een afspraak met de plaatselijke 

terreinbeheerder hadden wij hier 

toegang. Het eerste doel was om 

Grote trappen te zien. Deze Grote 

trappen zagen we helaas niet, maar 

wel veel andere interessante soorten 

zoals de Arendbuizerd, twee 

Zeearenden, een Visarend, een 

Slangearend, vier met elkaar 

ruziënde Keizerarenden, een Havik, 

een Sakervalk, een Ruig-

pootbuizerd, heel veel Buizerden en 

een aantal Bruine en Blauwe Kiekendieven. Opval-

lend was ook de talrijke aanwezigheid van de 

Kuifleeuwerik, die in ons land helaas bijna ver-

dwenen is. Verder waren leuke waarnemingen als 

enkele Klapeksters, Grauwe klauwieren en Paapjes. 

In en rond de visvijvers viel het grote aantal Grote 

Zilverreigers op. Er was zelfs een groep met meer 

dan 150 exemplaren. Een leuke verrassing was een 

Woudaapje en een jonge Kwak, die nog net niet naar 

het zuiden was weggetrokken. Ook zagen we grote 

groepen Dwergaalscholvers zitten. Naarmate we 

meer in de buurt van de Hortobagy Puzta kwamen 

zagen we ook steeds meer Kraanvogels, die overal 

op de akkers naar voedsel liepen te pikken.  

Tegen de avond bereikten we een hoge uitkijktoren, 

waarop vermeld stond, dat tegen het vallen van de 

avond de Kraanvogels hier langs zouden trekken op 

weg naar hun slaapplaats. We werden bepaald niet in 
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onze verwachtingen beschaamd, want na een 

kwartier trokken er tienduizenden Kraanvogels 

boven en langs ons hoofd in de richting van hun 

slaapplaats. Daarbij riepen ze voortdurend hun 

kenmerkend "kru kru-roep". Daartussen hoorden we 

regelmatig een soort korte fluittoon, die van jonge 

Kraanvogels afkomstig bleek te zijn. Het was een 

prachtige zonsondergang met een grote bijna vuur-

rode zon. Bijna een uur lang trokken deze prachtige 

vogels in grote groepen langs met de mooie rode 

avondschemering als achtergrond. 

De week daarop hebben we een paar dagen 

gelogeerd in een hotel in het plaatsje Hortobagy, te 

midden van verschillende vogelpleisterplaatsen. 

Overdag zagen we overal grote groepen Kraanvogels 

over de akkers lopen en zowel 's avonds als 's 

morgens werden we a.h.w. aangenaam verrast door 

het geluid van grote aantallen Kraanvogels, die vlak 

over het hotel heenvlogen. 

Tijdens onze reis hadden we nog een stille hoop 

Grote trappen te zien, die ook in dit gebied moesten 

verblijven. De eerste keer op de Kleine puzta was dat 

ons niet gelukt. Ook hier rond Hortobagy gaat het 

maar om een beperkt aantal, want ook in Hongarije 

staat deze bedreigde vogel sterk onder druk. 

Ondanks zijn hoogte (ongeveer 1 meter) is hij 

moeilijk waar te nemen, want ze zijn uitermate 

schuw en drukken zich gemakkelijk weg. We 

hadden een aanwijzing gekregen van onze camping-

houder, dat ze zich wel eens ophouden langs een 

bepaald landweggetje. Het bewuste landweggetje 

vonden we na enig zoeken. Toen we ongeveer een 

kwartier over dit hobbelige weggetje hadden gereden 

zetten we onze auto even langs een maïsveld om 

rond te kunnen kijken. Plotseling zagen we links drie 

Grote trappen lopen, die zelfs heel behoorlijk te zien 

en te fotograferen waren. Even later kwamen er nog 

eens vier bij, zodat we er 7 tegelijk zagen. 

Een poosje later liepen we een stukje verder, waarbij 

we er nog eens een paar zagen lopen. De leukste 

ervaring was een groepje Grote trappen, die vlak 

boven ons hoofd vlogen. Het gezwiep van hun grote 

vleugels was heel duidelijk te horen. 

Naast de vele tienduizenden Kraanvogels was dit 

toch wel een heel bijzondere ervaring tegen het einde 

van de reis, zo'n 18 Grote trappen op een middag. 

In totaal zijn we twee weken in Hongarije gebleven 

en we hadden gedurende de hele tijd prachtig weer. 

Pas tegen het moment, waarop we vertrokken, begon 

het behoorlijk te regenen en dit weer hielden we tot 

bijna Nederland aan toe. Je moet in het leven toch 

wel een beetje geluk hebben. 

Mijn vrouw en ik kunnen terugkijken op een zeer 

geslaagde vogelvakantie met vele leuke 

waarnemingen. Als vogelland is Hongarije een 

prima land, dat veel te bieden heeft. Vergeet daarbij 

niet ook interessante steden en dorpen te bezoeken 

met hun mooie musea, kerken e.d. 
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F A L S T E R B O 
 

Jelle van Dijk 

 

 

Geen andere plaats in West-Europa kan het 

opnemen tegen Falsterbo als het gaat om de trek 

van roofvogels in nazomer en herfst. Als je 

gebonden bent aan de schoolvakanties valt 

september al bij voorbaat af. En het is juist deze 

maand waarover altijd de sterkste verhalen worden 

verteld. Zo vond ik in een oude Strandloper uit 

1978 een stukje van Joost Bouwmeester waarin 

verslag wordt gedaan van een weekend in 

september met ruim 1000 Buizerds, honderden 

Sperwers en tientallen 

Wespendieven! Nadat ik enkele 

jaren geleden een internetaansluiting 

kreeg, vond ik al snel de bijzonder 

goede site van de vogelvereniging 

van Skane, de zuidelijkste provincie 

van Zweden (www.skof.se). Via 

deze site kun je doorclicken naar de 

site van het Vogeltrekstation 

Falsterbo. Van half augustus tot half 

november wordt dagelijks door 

minimaal twee mensen uren 

achtereen geteld hoeveel vogels er 

bij de zuidwestpunt van Zweden 

zuidwaarts trekken in de richting 

van Denemarken. Op 

zaterdagmorgen wordt het 

totaaloverzicht van de voorafgaande 

week op het net getoond. Uit die 

weekoverzichten werd mij al snel duidelijk dat ook 

in oktober nog fantastische aantallen kunnen 

worden waargenomen. De trek van Visarend, 

Wespendief en Bruine Kiekendief is dan weliswaar 

afgelopen, maar de aantallen van Rode Wouw, 

Buizerd, Ruigpootbuizerd en Sperwer bereiken 

juist dan hun top. Dit leidde er toe dat Coby en ik 

in de derde week van oktober 2000 voor het eerst 

in Falsterbo gingen kijken. De aantallen waren niet 

zo spectaculair, maar alles bij elkaar waren wij dik 

tevreden. In ieder geval hadden we tientallen 

Ruigpootbuizerden, honderden Sperwers en 

honderden Buizerds gezien. Toen vaststond dat de 

herfstvakantie van 2002 van 12 tot 19 oktober viel 

(een week eerder dan in 2000) besloten we om dit 

jaar voor de tweede maal een weekje in Zuid-

Zweden door te brengen. 

 

Voor het vertrek op zaterdagmorgen had ik nog 

snel even het weekoverzicht van het 

vogeltrekstation Falsterbo uitgeprint. Dat zag er 

veelbelovend uit! Slechts één dag met weinig trek, 

maar verder honderden Rode Wouwen, 6 

Zeearenden, bijna 100 Blauwe Kiekendieven, ruim 

3000 Buizerds en zo’n 1500 Sperwers! Dat 

beloofde wat! We namen de route over Apeldoorn, 

Hengelo en Osnabrück.  Dat hadden we beter niet 

kunnen doen want tientallen kilometers 

wegwerkzaamheden op weg naar Bremen deden 

ons in even zolange files belanden. Om 14.30u 

bereikten we Putgarden. We betaalden 92 euro 

voor het retour en konden vrijwel meteen 

doorrijden de boot op. Precies een uur later reden 

we Denemarken binnen. Van hier is het nog  zo’n 

anderhalf uur rijden tot 

Kopenhagen. Bij de brug over de 

Sont betaal je komende uit 

Denemarken met Deense en 

komende uit Zweden met 

Zweedse kronen (ongeveer 30 

euro per oversteek). Na een reis 

van ongeveer tien uur (860 km) 

reden we het boerenerf op waar 

wij een zomerhuis hadden 

gehuurd. 

 

Ondanks de ongunstige wind 

(Oost 6-8) wilden we de eerste 

dag in ieder geval naar de punt 

van Falsterbo. Het was somber en 

koud, niet het minst vanwege de 

wind. De parkeerplaats was voor 

de helft gevuld met Nederlandse 

auto’s.  

Aan de nummerborden was te zien dat het hier om 

Groningers en Friezen ging. De harde wind deed 

ons evenwel al bij de vuurtoren stoppen. Hier was 

enige luwte te vinden en het was duidelijk dat geen 

vogel verder dan het bosje van de vuurtoren vloog. 

De aandacht ging vooral uit naar wat er over zee 

vloog. We keken daarbij in westelijke richting, 

domweg omdat dat de enige mogelijkheid bij deze 

stormachtige wind was. Van 9.30 tot 12.00u telden 

we: IJseend 5, Zwarte Zee-eend 8, Roodkeelduiker 

2, Wilde zwaan 2, Eider 750, Smient 20, Middelste 

Zaagbek 12, Blauwe Kiekendief 2, Velduil 1, 

Torenvalk 2, Sperwer 6, Veldleeuwerik 30, Vink 

50, Sijs 120, Groenling 80. 

In de vuurtoren was een stand van de 

Naturbokhandeln uit Stenåsa ingericht. Voor een 

behoorlijk aantal kronen werd de nieuwste editie 

van de Avifauna van Zweden (Sveriges faglar, 

2002) aangeschaft. 

http://www.skof.se/
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Hierna reden we naar het haventje van Skanör. 

Deze weg voert door een strook grasland met veel 

poelen.  

We zagen hier: 1 Ruigpootbuizerd, 6 Grutto’s, 30 

Brandganzen, 1 Rotgans, 70 Grauwe Ganzen, 2 

Pijlstaarten, 240 Smienten, 15 Wintertalingen, 100 

Kuifeenden, 150 Wilde Eenden, 20 Bonte 

Strandlopers, 20 Kieviten, 5 Tureluurs en 1 Zwarte 

Ruiter. Bij het prachtige witte kerkje van Skanor 

vlogen enkele Boerenzwaluwen, 

Op weg naar ons zomerhuis maakten we een 

insteek in het boerenland bij Trelleborg. Op de 

akkers in de buurt van de windmolens wemelde het 

van de vogels: 2000 Brandganzen, 450 Canadese 

Ganzen, 120 Grauwe Ganzen, 260 Kieviten en 150 

Goudplevieren.  

 

Op maandag was de wind was nog niet gaan 

liggen: oost 6. Bovendien regende het flink. We 

reden daarom in het halfduister eerst naar de 

zuidelijkste punt van Zweden, gelegen tussen 

Trelleborg en Ystad. We zetten de auto zo dicht 

mogelijk bij de waterkant en probeerden door de 

voorruit (met de wissers op de intervalstand) nog 

wat waarnemingen te doen. In een half uurtje 

zagen we: IJseend 6, Brilduiker 1, Fuut 1, 

Middelste Zaagbek 4, Eider 14, Dwergmeeuw 1. 

Omdat we beseften dat deze manier van 

waarnemen vanwege de regen voorlopig de enige 

mogelijkheid was, besloten we een beter punt op te 

zoeken. We reden daarom nog een uurtje door in 

oostelijke richting tot we in Brantevik bij 

Simrishamn aankwamen. Ook hier konden we de 

auto tot op 3 meter van de waterkant zetten.De 

wind stond hier recht op de kust en het water spatte 

regelmatig meters hoog tegen de havenmuur. Het 

leuke van dit punt is, dat de meeste vogels lekker 

dichtbij passeren, zodat het niet erg is dat je met 

een 10x kijker door de voorruit moet kijken. 

Waarnemingen tussen 10.30u  en 13.00u: Eider  

210, IJseend 50, Slobeend 2, Brilduiker 5, 

Tafeleend 40, Kuifeend 180, Topper 38, Smient 

88, Grote Zee-eend 2, Middelste Zaagbek 3, 

Roodhalsfuut 1, Roodkeelduiker 1, Grote Stern 1, 

Dwergmeeuw 2. 

Na 13.00u leek het bijna droog te worden. We 

reden verder in noordelijke richting naar het 

Stenhuvud Nationalpark. Dit park bestaat uit een 

enorme bult van bijna 100 meter hoogte die vrij 

steil uit zee oprijst. Het gebied is bedekt met oud 

loofbos. Omdat het toch weer stevig regende, 

zagen we af van een boswandeling door dit gebied. 

Na nog wat rondgetoerd te hebben in de omgeving 

zetten we koers naar Fyledalen, een prachtige 

vallei met mooie beukenbossen. Langs de 

toegangsweg ter hoogte van Tomelilla zagen we 3 

Taigarietganzen, 68 Kolganzen en 40 Grauwe 

Ganzen. De rit door Fyledalen leverde vrijwel niets 

op: 2 Rode Wouwen en 3 Buizerds. Van de 

Steenarenden die we hier twee jaar geleden zo 

voortreffelijk zagen, was nu geen spoor te 

bekennen. Niet zo vreemd eigenlijk want toen was 

het prachtig zonnig weer en nu regende het de 

gehele dag. Bij Sövestad zochten we nog even naar 

een slaapplaats van Rode Wouwen. Twee jaar 

geleden zagen we er 30 bij elkaar en René van 

Rossum had me verteld dat hij in de winter van 

2001 bij het gehucht Karlstorp wel 50 Rode 

Wouwen had gezien. Nu was op beide plaatsen 

evenwel geen enkele Rode Wouw te zien. Wellicht 

veranderen die beesten regelmatig van slaapplaats.  

 

Op dinsdag was het weer eindelijk beter: droog en 

vrijwel windstil Nu moesten we toch echt naar de 

punt van Falsterbo (Nabben). Op de parkeerplaats 

stonden dezelfde auto’s die we er ook al zondag 

hadden gezien. Op Nabben stonden inderdaad 

Friezen, Groningers en Drenten, maar ook een paar 

vogelaars uit Den Helder en de Wieringermeer. In 

een paar tuinstoelen zaten twee Zweden die de 

stand nauwkeurig bijhielden, daarbij gebruik 

makend van handtellertjes voor bepaalde soorten 

afzonderlijk (bijvoorbeeld voor Sperwers). Deze 

twee Zweden zorgen voor de gegevens die op de 

site van het vogeltrekstation te vinden zijn. Het 

bleef zowaar droog en de wind wakkerde aan tot N 

3-4. De trek stelde bij deze windrichting zoals te 

verwachten was niet veel voor. Waargenomen van 

9.00-12.00u: Boomleeuwerik 6, Gele Kwikstaart 1, 

Rotgans 3, Wilde Zwaan 1, Sperwer 9 en Velduil 

2. Slechts kleine aantallen Vinken, Sijzen, 

Groenlingen, Putters en Kauwen. Ter plaatse 

verbleven:  1 Parelduiker, 2 Roodhalsfuten, 1 

Slechtvalk ad., 1 Smelleken,  2 Bergeenden, 2 

Pijlstaarten, 200 Smienten, 30 Wintertalingen, 8 

Zilverplevieren, 80 Bonte Strandlopers, 2 Wulpen, 

1 Rosse Grutto, 2 Rietgorzen, 1 Aziatische 

Roodborsttapuit, 150 Groenlingen. 

Na de lunch reden we naar de omgeving van het 

Börringesjön. Op weg maar dit meer zagen we op 

een akker een juveniele Slechtvalk zitten. Je krijgt 

slecht zicht op dit meer, maar de omgeving is fraai: 

sterk geaccidenteerd met een kleinschalig 

landschap van bossen en velden. Hier gezien: 2 

Rode Wouwen, 3 Buizerds en 1 Torenvalk. Na wat 

omzwervingen door deze omgeving kwamen we 

bij het landgoed  Näsbyholm. Hier worden 

Fazanten gefokt en met tientallen tegelijk uitgezet. 

Er komen blijkbaar geen Vossen voor, want 

werkelijk overal lopen hier Fazanten rond.  
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Op de velden zagen we hier: 300 Goudplevieren, 

200 Kieviten, 80 Kneuen, 80 Veldleeuweriken, 80 

Groenlingen en 2 Buizerds.  

 

De woensdag begon weer met een ritje in de 

ochtendschemer richting Falsterbo. Het was zwaar 

bewolkt, maar droog bij NO3-4. Bij aankomst 

bleek het bijzonder druk te zijn! Er stonden wel 20 

auto’s meer dan op zondag, veel met stickers van 

Club 300! Toen we met ons boeltje richting 

vuurtoren liepen was duidelijk wat hier gaande 

was. Aan de oostzijde van de landtong stond een 

concentratie van wel 40 personen intensief naar 

één plek te turen. Navraag bij een van de Zweden 

leerde ons dat hier de vorige dag een Mongoolse 

Pieper was ontdekt, de tweede voor Zweden. Na 

ongeveer een kwartier werd de vogel terug 

gevonden. In Zweden gaat dat toch beslist anders 

dan in ons land! Iedereen blijft zwijgen en hier en 

daar hoor je alleen wat gefluister. Gelukkig kregen 

we de pieper ook goed in de telescoop.  

Door dit oponthoud zaten we pas om kwart over 

negen uur op de punt van Nabben, grotendeels met 

hetzelfde gezelschap als de vorige dag. Er was 

vandaag flinke trek van Houtduiven. Grote 

groepen trokken zuidwaarts na eerst enkele malen 

heen en weer gevlogen te hebben, daarbij steeds 

meer hoogte winnend. Waargenomen in 3 uren: 

Houtduif 5200, Holenduif 3, Kauw 250, Sperwer 

12, Buizerd 5, Velduil 1, Klapekster 1. Zeer weinig 

zangvogeltrek. In de bosjes voor het eerst enkele 

Goudhaantjes en Roodborstjes. Ter plaatse 

verbleven: Bonte Strandloper 60, Kleine 

Strandloper 2, Zilverplevier 5, Middelste Zaagbek 

15, Smient 240, Kuifeend 30, Tafeleend 8, 

Brilduiker 4. De Aziatische Roodborsttapuit was 

nog steeds aanwezig. Ongeveer het derde deel van 

de waarnemingen van roodborsttapuiten in Zweden 

heeft betrekking op de Aziatische Roodborsttapuit 

(ongeveer 150 maal in 10 jaar). Van een 

waarnemer uit de Wieringermeer hoorden we dat 

hij de vorige middag veel succes had bij 

Näsbyholm. Toen de zon even vijf minuten 

doorkwam zag hij prompt een Steenarend en een 

Zeearend! 

Na de lunch aan de rand van de heide (niets te 

zien) maakten we een korte wandeling in het 

dennenbos aan de noordzijde van weg 100. Hier 

veel Goudhaantjes en zowaar ook een 

Taigaboomkruiper. In het struikgewas ontdekten 

we 6 Winterkoningen, een soort die we twee jaar 

geleden gemist hadden. Vanwege de arenden bij 

Näsbyholm wilden we ons geluk daar nog eens 

beproeven. Het weer was evenwel niet erg gunstig: 

koud, zwaar bewolkt en nogal wat wind. Ondanks 

dat toch nog gezien: 1 Ruigpootbuizerd, 1 Rode 

Wouw, 4 Buizerds, 1 Torenvalk.  

 

Helaas was ook op donderdag het weer nog steeds 

erg ongunstig: zwaar bewolkt met lichte regen bij 

NNW 6-7. We maakten daarom niet veel haast. 

Om 9.00u waren we bij de parkeerplaats van de 

golfbaan en het was bijna net zo druk als gisteren. 

De Mongoolse Pieper zat er dan ook nog steeds! 

Wij gingen zo snel mogelijk naar het bosje bij de 

vuurtoren en kropen weg achter de struiken waar 

nog flink wat blad aanzat. We hadden daar 

gezelschap van Nederlanders en Zweden die de 

bosjes afspeurden. Iemand van het ringstation was 

zo vriendelijk om ons de Pallas Boszanger te laten 

zien die hij juist gevangen had. Toch wel leuk om 

zo’n klein vogeltje van zo dichtbij te zien. Verder 

hier gezien: 1 Tjiftjaf, 8 Roodborsten,  10 

Goudhaantjes, 1 Buizerd, 8 Sperwers, 3 Grote 

Lijsters. We bleven tot 11.00u in de luwte van de 

vuurtoren. De wind nam langzaam af tot N 5. Voor 

de lunch zochten we een plekje aan de rand van de 

heide bij de camping. Hier hoorden we enkele 

malen een Zwarte Specht 

roepen.

 
Omdat het leek op te klaren, besloten we nog eens 

ons geluk te beproeven bij Fyledalen 

Bij aankomst was het echter aardedonker 

geworden en de regen viel met bakken uit de lucht. 

Niet bepaald omstandigheden die goed zijn voor 

het waarnemen van een Steenarend. Dus maar snel 

terug naar het zomerhuis en ander vermaak 

gezocht. 

 

Bij het opstaan op vrijdag hoosde het nog steeds. 

Om 8.30u vertrokken we toch maar. We gingen 

eerst weer naar Smygehuk, het zuidelijkste puntje 

van Zweden. Met de ruitenwissers op de 

intervalstand posteerden we ons weer bij het 

haventje. Waargenomen van 9.00-10.30u: 
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Parelduiker 1, Roodkeelduiker 2, Eider 940, 

Brilduiker 15, Aalscholver 40, Middelste Zaagbek 

2, IJseend 4, Rotgans 6, Boerenwaluw 3. In het 

haventje: 1 Waterhoen (zout water!) en 1 

Oeverloper. 

Tegen de middag werd het bijna droog en we 

besloten daarom een wandelingetje langs de 

westkant van Skanor te maken. Werkelijk overal 

zaten Roodborsten, soms tien in één kijkerbeeld! 

Ook een Zwarte Roodstaart en een Gekraagde 

Roodstaart lieten zich zien. Bij het kerkje namen 

we het voetpad dat via enkele bruggetjes over de 

kwelder naar het baken voert. Hier gezien: 1 

Slechtvalk juv., 1 Klapekster, 1800 Brandganzen, 

100 Grauwe Ganzen, 3 Rotganzen, 20 Graspiepers, 

10 Watersnippen. 

 

Op zaterdagmorgen zag het weer er eindelijk wat 

beter uit. Voor het eerst waren er stukjes blauw in 

de lucht te zien en de wind was N 3. We besloten 

daarom toch nog even bij de vuurtoren van 

Falsterbo te kijken. Daar aangekomen bleek de 

wind aangewakkerd te zijn tot NNW 6. Het was 

moeilijk de auto geparkeerd te krijgen want de 

aanwezigheid van de Mongoolse Pieper had op 

deze zaterdag twitchers uit heel Zweden 

aangetrokken. Ook waren er nogal wat Denen. We 

liepen nog wat rond en besloten toen terug te gaan. 

Helaas, een week lang ongunstige 

omstandigheden. We reden terug naar het hoekje 

bij de camping en dronken daar koffie. Hier zagen 

we in een half uurtje de meeste roofvogels tijdens 

deze hele week: 5 Buizerds, 6 Sperwers, 1 

Ruigpootbuizerd en 1 Havik. 

Om even voor 10.30u reden we weg. Na twee uur 

rijden bereikten we Rødbyhavn (213 km). De 

overtocht naar Putgarden inclusief wachttijd nam 

nu 70 minuten in beslag. Gelukkig was de boot nu 

lang niet zo vol als op de heenreis. Toen de teller 

op 601 km stond hadden we de Poort van 

Groningen in Nieuwe Schans bereikt (17.25u). De 

bediening was ditmaal uiterst vriendelijk! Twee 

jaar geleden werden we hier verwelkomd met: Mot 

je wat drinken? Vanaf de Poort van Groningen 

was het nog ruim 250 km voordat Noordwijk werd 

bereikt. 

 

 

 

WADDENWEEKEND 2003 
 

De traditionele najaarsexcursie naar een waddeneiland zal volgend jaar plaats 

vinden van vrijdagmiddag 19 tot zondagavond 21 september 2003 naar het bij velen 

geliefde Schiermonnikoog, waar voor een 40-tal personen reeds plaatsen zijn 

gereserveerd op de ons goed bekende Vakantieboerderij De Kooiplaats.  

Nadere mededelingen over aanmelding en betaling volgen nog in een komend 

nummer van De Strandloper, maar deze data kunt u vast reserveren en in uw 

agenda noteren. 
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 

 

Jelle van Dijk 

 

Gijsbert van der Bent, Gerrit van Ommering en 

René van Rossum (redactie). 2002. 

Dwars door de duinen, een verkenningstocht van 

Den Haag naar Noordwijk 

Uitgegeven door Van den Berg 

Kantoorboekhandel, Katwijk. 240 p. ruim 300 

foto’s.  

Prijs € 24,95. 

 

Voor mij ligt een bijzonder boek. Een mooi groot 

formaat (21 x 30cm) met hard kaft en uitgegeven 

door een idealistische boekhandelaar. Wat het eerst 

opvalt aan dit boek is de enorme hoeveelheid 

kleurenfoto’s, over de pagina’s gestrooid in een 

speelse opmaak. Het kloeke formaat van het boek 

en de grote voorraad illustraties (behalve foto’s, 

ook historische ansichtkaarten, topografische 

kaarten en tekeningen) hebben René van Rossum 

volop de gelegenheid geboden zijn deskundigheid 

en vaardigheid op dit gebied te tonen. 

Omdat dit boek vooral over de toonbank zal gaan 

vanwege de fraaie lay-out, eerst nog een paar 

opmerkingen daarover. Veruit de meeste foto’s 

zijn gemaakt in het gebied zelf. Dat is het geval bij 

alle foto’s waarbij de locatie wordt genoemd. 

Speciaal voor dit boek is Van Rossum er op uit 

getrokken om nu eens niet vogels te portretteren, 

maar om het landschap met markante gebouwen en 

opvallende planten vast te leggen. Aan de foto’s is 

te zien dat hij dat met zichtbaar plezier heeft 

gedaan. Ook de foto’s van Gerrit van Ommering, 

meestal betrekking hebbend op landschappen en 

dorpsgezichten, vallen op door kwaliteit. 

Voor Gijsbert van der Bent en Gerrit van 

Ommering moet het een omvangrijke klus zijn 

geweest om bij ruim 50 schrijvers een stukje los te 

peuteren en dat vervolgens te redigeren. Ondanks, 

maar misschien ook wel dankzij deze veelheid aan 

schrijvers, is het wonderwel gelukt er een prettig 

leesbaar boek van te maken. Bij al die auteurs 

zitten ook voor ons bekende namen zoals Joop 

Kortselius, Wim Kuijper, Gerrit Jan de Bruijn, 

Hans Adema, Chris Smeenk en uiteraard Gerrit 

van Omering en Gijsbert van der Bent zelf. 

Bij het lezen van dit boek ging mijn aandacht 

vooral uit naar de stukjes die handelen over de 

geschiedenis van het duinlandschap. Wat de 

Amsterdamse Waterleidingduinen betreft zijn wij 

goed gedocumenteerd door de boeken Lezen in het 

duin (1991) en Hiëroglyfen in het zand (1999). Dit 

boek vult wat dit betreft een lacune op voor het 

duingebied tussen Den Haag en Katwijk. Als 

naslagwerk voor natuurvorsers is dit boek duidelijk 

niet bedoeld. Er zijn wel hoofdstukken opgenomen 

over vegetatie en (avi)fauna, maar deze zijn 

verhalend en schetsmatig van opzet. Tabellen en 

grafieken ontbreken geheel! In het beschreven 

gebied liggen evenwel twee duingebieden die 

behoren tot de best onderzochte gebieden op 

vogelgebied van Nederland: Meyendel en 

Berkheide. Gelukkig besteedt Theo Verstrael in het 

langste hoofdstuk uit het boek (7 pagina’s) 

aandacht aan de ontwikkeling van de 

broedvogelbevolking van Berkheide vanaf het 

begin van de jaren zeventig, maar over de avifauna 

van Meyendel, het gebied dat al vanaf de jaren 

zestig onafgebroken op broedvogels wordt 

geïnventariseerd, komen we niets aan de weet. 

Wilden de Haagse vogelaars geen medewerking 

verlenen? 

Natuurlijk valt er op elk boek wel wat aan te 

merken. De spellingcontrole streept alle 
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plantennamen aan en dan kan het gebeuren dat je 

“Welreikende salomonszegel” over het hoofd ziet. 

Het onderschrift bij een orchis (p. 138) betreft een 

Vleeskleurige orchis en geen Rietorchis (trouwens 

wel zo interessant!). Het voorgaande betreft slechts 

pietluttigheden. Veel wezenlijker vind ik het 

ontbreken van een duidelijk structuur. In grove 

lijnen hebben de hoofdstukken betrekking op 

duingebieden van zuid naar noord. Dit geeft echter 

weinig houvast bij het terugzoeken van bepaalde 

informatie en foto’s. Een register op dier- en 

plantnamen had dit voor een belangrijk deel 

kunnen ondervangen. 

De laatste bladzijden van het boek worden dan wel 

niet in beslag genomen door een register, wat er nu 

op die pagina’s staat mag er ook zijn! Zo vinden 

we een uitgebreide lijst van belangrijke 

organisaties, aanvullende literatuur en een lijst van 

bijzonderheden over de auteurs. Uitgever en 

samenstellers verdienen een groot compliment 

voor de productie van dit fraaie en voor een breed 

publiek aantrekkelijke boek. 

 

Weidevogelbescherming  in  Noordwijk 
 
Dick Pekelharing  

 

Op het moment dat ik dit schrijf (half november), 

dan woeden er in Nederland op natuurgebied een 

aantal politieke stormen. 

Na de val van het kabinet Balkenende, worden er 

op een aantal terreinen toch beslissingen genomen 

door dit demissionaire kabinet. De eerste droeve 

beslissing was het intrekken van het zg. 

nertsenfokverbod. 

Een tweede domper was het feit, dat de Flora- en 

Faunawet die pas per 1 april j.l. was ingegaan, 

zodanig werd gewijzigd, dat vossen, ganzen, 

herten, reeën, zwijnen en andere dieren weer 

vogelvrij worden.  

De totstandkoming van  deze wetten heeft zo'n 20 

jaar in beslag genomen en werd met  één 

pennenstreek even ongedaan gemaakt. (Hiervoor 

waren voornamelijk 2 van de 3 regeringspartijen  

verantwoordelijk ). Het is wel een beetje onzinnig 

om een half jaar na invoering deze wet weer te wij-

zigen. De effecten van deze wet kunnen 

onmogelijk al op een verantwoorde manier zijn 

gemeten. 

Al vóór de invoering van deze wet was er bij 

beheerders van weidevogelreservaten en 

weidevogelbeschermers al discussie over de 

invloed van predatie op de weidevogelstand.  Door 

sommige groepen, vooral jagers, werd de schuld 

voornamelijk in de schoenen van de vos 

geschoven. En inderdaad, die is nu weer vogelvrij 

verklaard. 

Door Landschapsbeheer Nederland en Sovon  werd 

er al  onderzoek gedaan naar predatie. Als eerste 

resultaat werd dit jaar een "Gruttokaart" en een 

"Predatiekaart" gemaakt. Voor deze kaarten werd 

gebruik gemaakt  van de gegevens die in 2000 zijn 

verzameld door boeren en vrijwilligers van ruim 

90.000 gevonden weidevogelnesten. Bovendien is 

een veldonderzoek in 15 gebieden gestart om 

informatie te verkrijgen over de identiteit van de 

predator. Dit gebeurt door in nesten met 

temperatuursensoren het moment vast te stellen 

waarop het legsel verloren gaat door predatie. In 

combinatie met sporen rondom het nest geeft dat 

uitsluitsel of het om een dier gaat dat vooral 

overdag actief is, zoals een vogel, of om een dier 

dat vooral 's nachts actief is, zoals veel zoogdieren, 

waaronder de vos.  

 

Samenvattend zou ik Midas Dekkers willen 

citeren, die zei :"Wie de vos wil, moet niet op een 

kippetje kijken". Door het kabinet is ook beslist dat 

het vliegveld Valkenburg niet dichtgaat voor 

grootschalige woningbouw.  

Maar hoelang deze beslissing blijft staan, is 

natuurlijk ook niet zeker. De resultaten op het 

vliegveld waren redelijk slecht. Vooral het 

percentage eieren dat verloren ging aan predatie, 

was zorgwekkend hoog. Ook op andere terreinen 

waren er tegenslagen te melden, bijv. een 

onaangekondigde mestronde, waarbij alle op dat 

moment aanwezige nesten werden vernield. Op 

een ander terrein was de verrassing dat er veel 

vroeger gemaaid werd. Dit kwam door het 
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vochtige voorjaar waardoor het gras veel sneller 

was gegroeid en er voldoende op het veld stond om 

te maaien. Een ander probleempje was het feit, dat 

een van de vrijwilligers een enkel had gebroken 

(gelukkig niet bij het veldwerk), en dat de tweede 

man in zijn eentje bang voor het vee was. Dit 

betekende dat het resultaat van een aantal nesten 

onbekend is gebleven.  De bezetting van de groep 

liep wat achteruit (zoals overal elders: 

druk,druk,druk).  

Het zou plezierig zijn als er mensen interesse voor 

deze  activiteit hebben.  

Voor geïnteresseerden : Er zijn half januari weer 

een aantal weidevogelcursussen gepland, waarvan 

een in de buurt: Gouda ! Mochten er 

belangstellenden zijn voor meewerken met de 

groep of voor het volgen van deze cursus, laat het 

dan even weten  a.u.b.Traditiegetrouw werd het 

seizoen besloten met een bijeenkomst in het Jan 

Verweycentrum (ook ernstig bedreigd).  

De nieuwe coördinator voor de Bollenstreek van 

Landschapsbeheer Zuid-Holland, Ruud Steggerda, 

hield aan het eind daarvan een dialezing over de 

Biebrzamoerassen in Polen. Deze moerassen langs 

de rivieren Biebrza en Narew bevinden zich 

ongeveer 200 km ten noordoosten van Warschau. 

Hoewel het accent beslist niet lag op vogels, 

werden er in 10 dagen door de groep 149 soorten 

waargenomen.  

In een bepaalde plaats stuitten ze o.a. op een groep 

van 100 Ooievaars. Ook zwarte ooievaars werden 

regelmatig gezien. 

Van de roofvogels noem ik: Rode en Zwarte 

wouw, Zeearend, Schreeuwarend, Bruine en 

Blauwe kiekendief.  

Aan spechten: Zwarte, Groene, Grote bonte, 

Middelste bonte , Drieteen en Draaihals. 

Aan sterns: Grote, Noordse, Zwarte, Witvleugel-,  

Witwangstern en Visdief. 

Dit is slechts een kleine greep. Wie geïnteresseerd 

is, kan deze lijst van mij kopiëren.  

Uiterst jammer was, dat de belangstelling  voor 

deze slotavond weer  zeer matig was .  

Het resultaat van onze groep zag er voor het 

afgelopen seizoen uit als volgt : 

 

 

Soort Aantal nesten RESULTAAT 

  Bekend Uit Niet uit 

grutto 17 16 7 9 

kievit 70 66 23 43 

tureluur 4 4 0 4 

scholekster 15 11 7 4 

wulp 2 2 0 2 

kuifeend 1 1 1 0 

slobeend 1 1 1 0 

wilde eend 12 10 5 5 

meerkoet 18 11 6 5 

waterhoen 4 3 2 1 

TOTAAL 144 125 52 73 

 

 

Verslag Paddenbescherming 2002 

 
Jan Jacobs 

 

Elk jaar zorgt de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming Noordwijk in het Langeveld  

voor de paddenbescherming. Het is een alom 

bekend verschijnsel, dat de Gewone Pad, welke het 

gehele jaar door op het land leeft, in het voorjaar 

poelen en sloten opzoekt om daarin de eitjes af te 

zetten.  

In de herfst komen de padden uit de aangrenzende 

AWD-duinen en overwinteren massaal in de 

binnenduinrand, in het Kapellebos en het gebied 

van het Zuid-Hollands Landschap aan de  

 

 

Vogelaardreef. Als de padden in maart bij hun 

nachtelijke trek de Kapelleboslaan en de 

Vogelaardreef oversteken, worden ze massaal 

doodgereden. Door het afzetten van de wegen bij 

paddentrek probeert de vereniging dit zoveel 

mogelijk te voorkomen. Gemeentewerken 

Noordwijk plaatst hiervoor in februari de nodige 

draaihekken, lampen en verkeersborden. Onze 

vereniging zorgt  in maart en april met een 

twintigtal vrijwilligers ‘s nachts voor de afsluiting 

van die wegen. 
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Omleidingsborden 

 

Dit jaar is de belangrijkste wegomleiding, nl. via 

de Duinschoten, door Gemeentewerken voorzien 

van nieuwe borden met daarop aangegeven de 

omleidingsroute.  

We hopen hiermee de weggebruikers meer 

duidelijkheid te verschaffen om zo verwarring en 

nodeloos negeren van de afsluitingen te 

voorkomen. 

 

Vroege paddentrek 

 

Ook dit jaar hebben we weer een extreem zachte 

winter gehad, de vierde op rij. Aan het eind van 

een zachte maand januari gingen de temperaturen 

extreem omhoog.  

Willem-Alexander en Maxima trouwden op 02-02-

02 bij een temperatuur van 17º C, een record voor 

de tijd van het jaar. Bij  de voorbereiding van de 

paddenbescherming is toen besloten om enkele 

weken eerder te beginnen en hebben we 

Gemeentewerken gevraagd om zo spoedig 

mogelijk de hekken te monteren.  

In de plaatselijke bladen werd over de padden-

bescherming geschreven.  

En in de Zeekant verscheen ook een bericht in de 

gemeentepagina.  

Na 12 februari daalden de temperaturen weer tot 

normale waarden en liet de paddentrek gelukkig 

toch nog even op zich wachten. Waarschijnlijk zijn 

de padden die zachte winters al gewend. 

In de laatste week van februari ging de 

dagtemperatuur weer zodanig omhoog dat de 

paddentrek wel op gang moest komen. De eerste 

keren dat de wegen werden afgesloten, waren 25 

en 26 februari en dat was aan de vroege kant. 

Op 6 maart begon een lange periode van zacht en 

vochtig weer, welke zou duren tot 3 april. Op de 

meeste avonden in die periode zijn de wegen ‘s 

nachts afgezet geweest; in totaal is dit 22 keer het 

geval geweest. 

Op 3 april was het ook direct de laatste keer dat de 

padden massaal de wegen overtrokken. 

 

Slachtoffers 

 

Ook dit jaar zijn er weer veel slachtoffers gevallen 

onder de padden. Het totale aantal doodgereden 

padden bedroeg dit jaar 5169, tegen 4625 in 2001. 

Op de weg van Noordwijk tot de Jeugdherberg 

hebben onze vrijwilligers in 5 weken 2543 dode 

padden geteld, tegen 3341 in 2001. Dit is triest, 

maar daar kunnen we niets aan doen. De wegen 

kunnen daar niet afgezet worden. We hoopten, dat 

de vele drempels die daar vorig jaar aangelegd 

zijn, de automobilisten zou dwingen daar 

langzamer ofwel voorzichtiger te rijden. We 

krijgen de indruk dat daarvan een positief effect 

uitgegaan is. 

Juist in het beschermde stuk is het aantal 

slachtoffers fors gestegen, nl van ruim 1285 in 

2001 naar 2626 het afgelopen jaar.  

 

De nacht van 12 op 13 maart was wel het 

dieptepunt van het seizoen. Ineke en Annelies 

telden toen meer dan 1100 doodgereden dieren. 

 

Tegenslag 

 

Op 8 maart werden we volledig verrast door een 

telefoontje uit de Oase aan het Langevelderslag, 

dat er een grote filmploeg in aantocht was vanuit 

de richting Lisse, bestaande uit zo’n 40 

vrachtwagens. Met het verzoek of we die vanwege 

de wegafzetting in goede banen wilden leiden. 

Gelukkig was er een professionele begeleiding bij 

deze colonne, maar desondanks was een gedeelte 

van de groep afgedwaald. Deze groep werd 

onverwacht bij de Jeugdherberg geconfronteerd 

met een wegafzetting. Het formaat van deze 

trucks-met-oplegger, geladen met allerlei cabines, 

toiletwagens en een compleet restaurant was 

zodanig dat deze de bocht Duinschoten-Boender 

nooit zouden kunnen nemen. In overleg zijn de 

wagens doorgelaten en hebben ze hun tocht naar 

het Langevelderslag kunnen voltooien.  

Maar omdat de padden onverstoord de weg bleven 

oversteken, heeft dat wel een aantal dieren het 

leven gekost. Enkele weken later na beëindiging 

van de filmopnamen, is de karavaan ‘s nachts 

zonder problemen weer vertrokken. Die nacht was 

er geen paddentrek. 

 

Materiaalpech 

 

Dit jaar werden we ook verschillende keren met 

materiaalpech geconfronteerd. Al in het begin 

weigerden twee schijnwerpers op het kruispunt 

Langevelderslag te branden. Ook de beide 

knipperbollen functioneerden slecht door vocht of 

ouderdom. De knipperbol bij de Ruigenhoek liet 

het zelfs na 20 maart helemaal afweten. 

Ook het achterste draaihek, dat door een vroegere 

aanrijding ontzet was, gaf door zijn gewicht grote 

problemen. We hebben dit door middel van een 

zwenkwieltje provisorisch kunnen repareren, maar 

Gemeentewerken heeft toegezegd de hekken deze 

winter na te zien. Ook kunnen dan enkele 

verkeersborden, die van de hekken ontvreemd zijn, 

weer aangevuld worden. 
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Nieuwe ontwikkelingen. 

 

Het Zuid-Hollands Landschap, de eigenaar van het 

bos langs de Kapelleboslaan en de Vogelaardreef, 

is gestart met de aanleg van een duinbeek door hun 

natuurgebied. Dit gebeurt in fasen. De eerste fase 

houdt in het afplaggen van de twee weilandjes aan 

weerszijde van de Langevelderslag, de aanlag van 

twee poelen daarin en het maken van een duiker 

met een afwateringssloot vanaf de Langevelderslag 

naar de polder. De eerste fase in inmiddels 

uitgevoerd. 

In de tweede fase, welke volgend jaar op het 

programma staat, wordt een duinbeek aangelegd 

vanaf het zweefvliegveld naar het zuiden. Ook 

worden er dan een aantal poelen aangelegd.  

De duinbeek doorkruist dus precies het 

overwinteringsgebied van onze padden. Hoewel 

padden bij hun trek naar de sloten zeer trouw zijn  

 

aan hun “geboortegrond”,  is het niet denkbeeldig, 

dat ze zich dan in deze poelen zullen gaan 

voortplanten, zodat ze dan niet meer zo massaal de 

wegen hoeven over te steken. De toekomst zal het 

uitwijzen. 

 

De mensen die zich het afgelopen jaar ingezet 

hebben voor de paddenbescherming, waren Wim 

Baalbergen, Wil Heemskerk, Martha Baalbergen, 

Berthelle Passchier, Kees Erkelens, Piet van der 

Luyt, Piet van Dijk, Frans Ruigrok, Annelies 

Marijnis, Ineke van Dijk, Siem de Haas , Piet 

Broekhof, Martijn Kosterman, Bart Noort, Wim 

Breukers, Jelle van Dijk en Jan Jacobs. 

 

We danken hen voor hun inzet en hopen, dat zij 

volgend jaar weer van de partij zullen zijn. 
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Veldwaarnemingen juli augustus en september 2002 
 

     

Canadese Gans  21  21-09  Polder Hoogeweg  JvD 

Rotgans  77  28-09  over zee Z 9.50-10.50  HV 

Casarca  4  21-09  Polder Hoogeweg  JvD 

Witoogeend  1  09-08  Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

   1  10-08  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Grote Zee-eend  1  09-09  over zee N 8.45-9.45  HV/DP 

Brilduiker  2  01-09  AWD van Limburg Stirum kanaal  AS 

Middelste Zaagbek  1  04-07  over zee  JvD 

Middelste Zaagbek  1  10-07  over zee  JvD 

Krakeend 110  21-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Smient  56  15-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Pijlstaart  1  16-08  Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

Zomertaling  3  20-07  Elsgeesterpolder  AS 

Patrijs  22  03-07  1 koppel met twintig kuikens (opvliegend) rotonde 

v.Berckelweg 

 

AB          

   10  22-08  Polder Hoogeweg  AB 

   9  25-08  Bronsgeest  JvD 

   10  28-09  Polder Hoogeweg  AB  

   10  30-09  Polder Hoogeweg  JvD 

Dodaars  3  01-09  AWD van Limburg Stirumkanaal  AS 

   1  28-09 Polder Hoogeweg (in wetering)  AB  

   4  04-09  Leidse Vaart thv Noordwijkerhoek  AS 

Geoorde Fuut  3  12-07  over zee  JvD 

Noordse Pijlstormvogel  1  16-07  over zee  JvD 

Jan-van-Gent  54  15-07  over zee in één uur  JvD 

Grote Zilverreiger  1  16-08  komend uit zee en neerstrijkend in Noordzijderpolder  JvD 

Ooievaar  2  10-08 over Noordwijk-Binnen Z  HV 

Lepelaar  3  03-07  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS 

   1  08-07  Boerenburg overvliegend  SvL 

   8  13-07  langs Fagelsloot Bronsgeest  AS 

   4  24-07  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS 

   16  26-07  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS 

   8  01-08  langs Fagelsloot Bronsgeest  AS 

   6  04-08  langs Fagelsloot Bronsgeest  AS 

   1  11-08  Polder Hoogeweg  AS 

   9  11-08  opvliegend weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS 

   4  11-09  overvliegend Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

Wespendief  1  11-08  Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   1  15-08  over Duinpark  JvD 

   1   16-08  Nieuw-Leeuwenhorst JvD 

   1  24-08  grasveld  Leeuwenhorst  AB 

   1  07-09  Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

Bruine Kiekendief  1  11-07  over Duinpark  JvD 

   1  01-08  overvliegend Leidse Vaart  AS 

   1  11-08  Polder Hoogeweg  AS 

   2  16-08  over Duinpark  JvD 

   2  18-08  over duinpark  JvD 

   2  19-08  over Bronsgeest  JvD 
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   1  23-08  over Bronsgeest zuid  AS 

   1  26-08  over Noordduinen  JvD 

Bruine Kiekendief  1  30-08  over Coepelduynen  AS 

   1  03-09  over noordduinen  AS 

Havik  2  09-07  AWD Achterhaasveld  AS 

   1  09-07  met prooi Duinweg Noordwijk  AS 

   3  04-08  AWD Boeveld  AS 

   1  04-08  overvliegend Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   4  10-08  boven Leeuwenhorst  HV 

   1  23-08  jagend Coepelduynen  AS 

   1  30-08  jagend Coepelduynen  AS 

   3  01-09  AWD Achtehaasveld  AS 

   1  14-09  mannetje Zwetterpolder N'hout  JR 

   1  15-09  mannetje Zwetterpolder N'hout  JR 

Buizerd  8  29-09  AWD bij Zweefvliegveld  JvD 

Smelleken  1  29-09  over Puinhoop zuid  AS 

Slechtvalk  1  14-09  over Coepelduynen  AS 

Kleine Plevier  3  09-07  AWD Limburg Stirum duinen  AS 

Bontbekplevier  2  14-07  op strand Noordwijk - Katwijk  AS 

   1  29-09  over Puinhoop zuid  AS 

Goudplevier  80  07-09  Polder Elsgeest  JvD 

Drieteenstrandloper  2  12-07  over zee  JvD 

   4  14-07  op strand Noordwijk - Katwijk  AS 

Krombekstrandloper  3  09-09  over zee N 8.45-9.45  HV/DP 

Regenwulp  3  07-07  over zee zuid  AS 

   10  08-07  over zee  JvD 

Groenpootruiter  2  26-07  bollenland Westeinde  AS 

   5  06-08  bollenland Westeinde  AS 

   2  07-08  bollenland Westeinde  AB 

   2  11-08  bollenland Westeinde  AS 

   1  12-08  land o.w. Westeinde  JJ 

Zwarte Ruiter  1  09-07  over zee  JvD 

   1  11-07  op het strand  JvD 

Witgat  12  01-08  bollenland Westeinde  AS 

   16  04-08  bollenland Westeinde  AS 

   16  06-08  bollenland Westeinde  AS 

   10  07-08  bollenland Westeinde  AB 

   17  09-08  bollenlandje Westeinde  HV 

   17  11-08  bollenland Westeinde  AS 

   12  12-08  land o.w. Westeinde  JJ  

   2  23-08  bollenland Westeinde  AS 

   3  01-09  AWD weitje vd Blauwe Paal  AS 

Bosruiter  1  06-08  bollenland Westeinde  AS 

Oeverloper  1  05-08  Polder Hoogeweg  AB 

    6  07-08  bollenland Westeinde  AB 

   12  09-08  bollenlandje Westeinde  HV 

   10  12-08  land ow. Westeinde  JJ 

Kleine Jager  1  07-09  over zee  JvD 

   1   22-09  over zee JvD 

Grote Jager  1  23-09  over zee N 9.15-10.15  HV 

Zwartkopmeeuw  1 

ad 

 05-07  over zee  JvD 

   1  12-07  adult over zee  JvD 

   1  14-07  subadult over zee  JvD 
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Dwergmeeuw  2  28-09  over zee zuid  AS 

   27  27-09  over zee zuid  RS 

 Dwergmeeuw  1  29-09  over zee zuid  AS 

Kokmeeuw  

430 

 12-07  over zee in één uur  JvD 

Geelpootmeeuw  1  05-08  strand paal 81-71  HV 

   1  05-09  strand paal 81-71  HV 

Reuzenstern  2  28-09  over Duinpark  JvD 

Grote Stern  80  09-09  over zee Z 8.45-9.45  HV/DP 

Noordse dief  

256 

 09-09  over zee Z 8.45-9.45  HV/DP 

Dwergstern  1  16-07  over zee  JvD 

Zeekoet  1  22-09  over zee noord  AS 

Gierzwaluw  6  18-08  over industrieterrein ’s Gravendijk  AM 

   1  09-09  over Noordwijk-Binnen Z  HV 

IJsvogel  1  17-08  Polder Hoogeweg thv fietsbrug  AB 

   2  23-08  kleine vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   1  30-08  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   1  15-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV/JJ 

   1  21-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  24-09  vijver Leeuwenhorst  AB  

Boomleeuwerik  5  04-08  AWD Boeveld  AS 

   1  28-09  over Puinhoop zuid  AS 

   9  29-09  over Puinhoop zuid  AS 

Grote Pieper  1  28-09  over Puinhoop zuid  AS 

Grote Gele Kwikstaart  1  11-08  bollenland Westeinde  AS 

   1  11-08  juv. bollenlandje Westeinde  HV 

   1  22-09  Fagelsloot Bronsgeest  AS 

   20  28-09  over Puinhoop zuid  AS 

   29  29-09  over puinhoop zuid  AS 

Gekraagde Roodstaart  2  09-07  AWD Achterhaasveld  AS 

   2  25-08  AWD ingang De Zilk  AM 

Paapje   2  18-08  Noordduinen  JvD 

   5  22-08  Gerleeweg Noordwijk  AM 

   3  23-08  Coepelduynen  AS 

   2  25-08  Golfbaan Noordduinen  RS 

   4  30-08  Coepelduynen  AS 

   7  01-09  AWD omgeving Achterhaasveld  AS 

   2  01-09  Coepelduynen  AS 

Tapuit  3  25-08  Golfbaan Noordduinen  RS 

Grote Lijster  2  28-09  over Puinhoop zuid  AS 

   2  29-09  over Puinhoop zuid  AS 

Goudhaan  1  03-07  Noordduinen  JvD 

Vuurgoudhaan  6  28-09  vd Berghstichting Noordwijk  AS 

   5  28-09  tuin v.Limburg Stirumstraat  HV 

   2  29-09  noordduinen nabij Duinweg  AS 

   1  29-09  Pr. Bernhardstraat N’wijk  JJ 

Grauwe Vliegenvanger  1  23-08  Coepelduynen  AS 

Bonte Vliegenvanger  2  23-08  Coepelduynen  AS 

   1  03-09  noordduinen Duindamse Slag  AS 

Kuifmees  1  13-07  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

Zwarte Mees  2  03-09  noordduinen Duindamse Slag  AS 

Wielewaal  1  01-07  met jong ingang Pannenland AWD  SvL 

Kruisbek  11  09-07  AWD Achterhaasveld  AS 
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   9  13-07  overvliegend noordduinen  AS 

   6  03-08  over Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

 Kruisbek  16  11-08  over Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   20  23-08  over Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   8  23-08  Coepelduynen  AS 

   2  23-08  over Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   2  25-8  Golfbaan Noordduinen  RS 

   2  30-08  over Coepelduynen  AS 

   3  01-09  AWD Achterhaasveld  AS 

   6  01-09  Coepelduynen  AS 

   8  11-09  over Noordwijk-Binnen  AS 

   5  13-09  Koepelweg Noordwijk  JJ 

   2  28-09  over Puinhoop zuid  AS 

   1  29-09  overvliegend noordduinen  AS 

Goudvink  2  04-08  AWD Boeveld  AS 

   2  01-09  AWD Achterhaasveld  AS 

     

Nijlgans  87  09-08  geïnundeerd bollenland Westeinde  JvD 

Rosse Stekelstaart  1  16-08  Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

Halsbandparkiet  1  29-09  over Puinhoop zuid  AS 

   2  29-09  Duinpark  JvD 

     

 

 

 

 

 

Waarnemers: 

AB = Aad Bijl 

JvD = Jelle van Dijk 

JJ = Jan Jacobs 

SvL = Sjoerd v.d. Luijt 

AM = Annelies Marijnis 

DP = Dick Passchier 

JR = Job de Ridder 

AS = Ab Steenvoorden 

RS = Rien Sluijs 

HV = Hein Verkade 

 

 




