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Bij de voorplaat: 

Foto: René van Rossum 

Rosse Franjepoot  

Katwijkse buitenwatering, 27 oktober 2002. 
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AGENDA 
 

 

Excursieprogramma: 
 

Zaterdag 25 oktober 2003: 

Vogelexcursie naar de pier van IJmuiden. Vertrek 

om 8.00 uur vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum. 

Einde excursie om ongeveer 13.00 uur. 

 

Dinsdag 30 december 2003: 

Vogelexcursie naar Schouwen. Start om 8.00 uur 

vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum. Thuiskomst 

omstreeks 17.30 uur. 

 

Lezingen: 
 

Vrijdagavond 26 september 2003: 

Lezing over natuurfotografie door de bekende 

natuurfotograaf Han Meeuwsen. 

 

Vrijdagavond 31 oktober 2003:  

Lezing over de vogels van Bhutan door Ab 

Steenvoorden. 

 

Vrijdagavond 28 november 2003: 

Lezing over Kleine Zwanen door Wim Tijsen en 

Henk Schobben. 

 

Vrijdagavond 30 januari 2004: 

Lezing over de flora van de duinen door Jelle van 

Dijk. 

 

Vrijdagavond 27 februari 2004: 

Lezing over Kraaien door Gert Baeyens. 

 

Jeugdactiviteiten: 

 
Zaterdag 4 oktober 2003: 

Kinderboekenweek in samenwerking met de 

Openbare Bibliotheek van 14.00 - 16.00 uur in het 

Jan Verwey Natuurcentrum en in de Openbare 

Bibliotheek. 

 

Zaterdag 11 oktober 2003: 

Duinexcursie van 10.00 - 12.00 uur. Start bij de 

ingang van de Noorduinen aan de Duinweg. 

 

Zaterdag 8 november 2003: 

Bosexcursie van 10.00 - 12.00 uur. Start bij de 

ingang van Nieuw-Leeuwenhorst aan het Westeinde. 

 

Inloopochtenden in het Jan Verwey 

Natuurcentrum: 

 

Zaterdag 4 oktober 2003 van 10.00 - 12.00 uur; 

Zaterdag 1 november 2003 van 10.00 - 12.00 uur; 

Zaterdag 6 december 2003 van 10.00 - 12.00 uur; 

Zaterdag 3 januari 2004 van 10.00 - 12.00 uur. 

 

Nieuwjaarsreceptie: 
 

Zondag 4 januari 2004 van 16.00 - 18.00 uur in het 

Jan Verwey Natuurcentrum. 

 

 

Zie voor de uitgebreide Agenda het groene 

inlegvel in deze Strandloper.

 

 

Activiteiten van Mossenwerkgroep Hollands Duin. 
 

 

Joop Kortselius 

 

De Mossenwerkgroep Hollands Duin houdt 

studieavonden in het Jan Verweij Natuur-

centrum te Noordwijk, op de eerste dinsdag van 

de maand.  

De deelnemers nemen zelf mossen mee om te 

onderzoeken. We wonen in een streek die rijk is 

aan mossen. De kalkrijke duinen herbergen tal 

van bladmossen die elders zeldzaam zijn. De 

schone, vochtige zeelucht biedt gunstige 

leefomstandigheden voor epifyten (mossen op 

levende bomen).  

De reconstructie van duinrellen en vochtige 

duinvalleien geeft nieuwe kansen aan som-mige 

bijzondere levermossen. Om al dat moois goed 

te bekijken, is een goede loep onmisbaar, terwijl 

op de studieavonden ook microscopen worden 

gebruikt.  
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Een paar avonden hebben we van de 

KNNV-uitgave De Nederlandse 

Veenmossen  gebruik gemaakt om 

meer te weten te komen over de 

Veenmossen van het Groot 

Zwarteveld en elders uit ons land. 

Roodviltmos en Sliertmos werden 

tussen het Veenmos aangetroffen. 

Dichter bij huis werden Knikkend 

Palmpjes-mos, Sponswatervorkje, 

Dwergvedermos en Gekromd 

Vedermos gevonden.  

En dankzij het zorgvuldig speurwerk 

in de voorgaande jaren werd het zeer 

zeldzame Hakig Kronkelbladmos 

wederom in een nieuw kilometerblok 

gevonden.  

Wie zelf eens wil zien welke 

kleine plantjes bij grote 

namen horen, is van harte 

welkom om eens een avond 

met de mossenwerkgroep 

mee te maken.  

 

Er zijn werkgroep-avonden 

gepland op 

 2 september, 7 oktober, 4 

november en 2 december.  

We beginnen ’s avonds om 

8.00 uur. Informatie bij Joop 

Kortselius (071-5172966), bij 

wie u zich tevens kunt 

aanmelden. 

 

 

 

 

Heeft u belangstelling voor paddestoelen? 
 

Binnen de Vereniging voor Natuur en Vogel-

bescherming Noordwijk is een actieve Padde-

stoelenwerkgroep, die in het komende seizoen 

weer activiteiten gaat ontplooien, zoals een zg. 

"opfrisexcursie", inventarisaties van bepaalde 

gebieden, determinatiebijeenkomsten, lezingen 

en instructiebijeenkomsten in het Jan Verwey 

Natuurcentrum enz. 

Paddestoelen vormen een wondere wereld met 

ogenschijnlijk vele geheimzinnigheden. 

Plotseling staan ze er en dan zijn ze weer ineens 

verdwenen. Kortom: er zijn heel wat vragen 

rond die misschien wat raadselachtige 

plantenwereld. 

Juist binnen deze Paddenstoelenwerkgroep kunt 

u heel wat aan de weet komen over al die 

paddestoelen, die straks in onze directe 

omgeving in behoorlijke aantallen te zien zijn. 

 

Heeft u belangstelling voor de activiteiten van 

deze werkgroep dan kunt u dit even bekend 

maken bij Lutgarde Roelandt, Prins 

Bernhardstraat 7, 2202 LD Noordwijk, tel. 071-

3610396, of bij Kees Verweij, Vinkenlaan 23, 

2201 BR Noordwijk, tel. 071-3612219. U krijgt 

dan straks wat meer over ons programma te 

horen. 

 

Graag tot ziens! 

 

De Paddenstoelenwerkgroep.
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 

 
Jelle van Dijk 

 

Jaap Duyve, Gert Baeyens en † Frans van den Berg 

(2003): Astrid, Barnaart en Cycloop, het ABC van 

de AWD . 88p. Uitgave van het Genootschap Oud 

de Zilck 

Alleen verkrijgbaar bij het bezoekerscentrum 

Oranjekom. Prijs 8 euro. 

 

Iedereen die met het bekende kaartje van Frans van 

den Berg door de Amsterdamse 

Waterleidingduinen loopt, zal het opvallen dat dit 

kaartje vol staat met allerlei merkwaardige namen 

zoals Gijs Kokkieshoek, Vinkebaandriften en 

Weitje van de Blauwe paal. Alleen al deze namen 

maken dit kaartje tot een uniek document.  

Nu bestaat eindelijk ook de mogelijkheid om er 

achter te komen wat er allemaal schuil gaat achter 

die vaak wonderlijke namen. Een deel van de 

volgende regels is grotendeels ontleend aan het 

stukje dat Gert Baeyens en Jaap Duyve bij deze 

uitgave schreven in Struinen, de nieuwsbrief  van 

de AWD (zomer 2003, nummer 38). 

In het boek Lezen in het duin (1991, herdruk 1992) 

wordt ongeveer 60% van de veldnamen die op het 

kaartje van Frans zijn te vinden, verklaard. Jaap 

Duyve heeft steeds alles uit het archief van Frans 

van den Berg bewaard om dat te zijner tijd nog 

eens te publiceren. Dat gebeurt nu ter gelegenheid 

van de tentoonstelling “Van nul tot nu” 

(bezoekerscentrum Oranjekom) naar aanleiding 

van het 150-jarig bestaan van het 

Waterleidingbedrijf Amsterdam. 

Sommige plaatsaanduidingen in het duin zijn al 

eeuwenoud, andere zijn opgetekend uit de mond 

van jachtopzieners en duingebruikers. Frans van 

den Berg nam destijds uitvoerig de tijd om duin- 

en streekbewoners te intervieuwen en hun 

anekdotes vast te leggen. 

De plaatsnamen in het boekje worden in 

alfabetische volgorde behandeld. Bijzonder is dat 

in dit boekje alle met de hand getekende 

deelkaartjes van de AWD zijn afgedrukt (vele in 

kleur). Deze kaartjes zijn ook van belang bij het 

vinden van de juiste locatie (met behulp van de 

coördinaten die achter de naam vermeld staan). 

Om een indruk te geven op welke wijze de namen 

worden verklaard, volgt hier de verklaring van de 

naam Gijs Kokkieshoek: Teelhoek van Gijs van 

der Mey (1878-1960) bijgenaamd Gijs Kokkie, 

jachtopzichter van Elswout. Het is nu nauwelijks 

meer voor te stellen dat deze door zijn vele 

stuifkuilen kenmerkende plek vroeger als teelland 

werd gebruikt! 

Behalve de kaartjes zijn ook enkele oude foto’s 

afgedrukt die voor een deel niet voor Lezen in het 

duin zijn gebruikt. Hierbij is ook een foto van de 

roemruchte Engel van der Meulen, wellicht de 

belangrijkste informant van Frans van den Berg. In 

de lijst van Bronnen wordt vermeld dat hij bij 

ongeveer 100 namen een bijdrage heeft geleverd! 

De naam Mees z’n bosje zal zeker van Engel van 

der Meulen afkomstig zijn geweest, want de 

verklaring luidt: Genoemd naar een klein 

jachtongeval uit 1933 waarbij P. Dorhout Mees 

per ongeluk de toen nog jonge jachthulp Engel van 

der Meulen heeft geraakt. In 1992 kon Engel van 

der Meulen die vier hagelkorrels nog steeds in zijn 

schedel voelen. Voor 1933 heette dit bosje: het 

Scheidingsbosje. 

 

Dit aardige boekje kwam tot stand met hulp van de 

Historische Werkgroep AWD en het Genootschap 

Oud de Zilck. Het is een bijzonder lovenswaardig 

initiatief geweest om deze schat aan informatie 

voor een ruim publiek toegankelijk te maken. Een 

minpuntje is  dat de pagina’s en de afgedrukte 

kaartjes niet genummerd zijn. De alfabetische 

behandeling van de namen maakt het zoeken van 

een bepaalde naam echter eenvoudig. Voor elke 

wandelaar in de AWD een aanrader! 
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VLINDERS OP DRIFT 
 

Kees Verweij 

 

Ik behoef u niet te vertellen, dat deze zomer qua 

temperatuur en droogte zich wel bijzonder 

onderscheidt van de zomers, die we de afgelopen 

jaren hebben meegemaakt. Velen onder ons hebben 

de laatste tijd puffend van de hitte moeten doorbren-

gen.  

Sommige dieren hadden hier minder moeite mee, 

want ons land werd de laatste tijd ruim bezocht door 

vlinders, die we normaal in wat zuidelijker streken 

kunnen aantreffen. 

Dit laatste was enigszins voorspelbaar, wat ik zelf 

een beetje heb meegemaakt. 

Begin juni jl. was ik met mijn vrouw op vakantie in 

Zuid-Frankrijk, vlak bij de Middellandse Zee. Daar 

was het al geruime tijd erg warm en de bloemen 

raakten al aardig uitgebloeid. Desondanks waren er 

bijzonder veel Distelvlinders, die kennelijk net een 

grote geboortegolf achter de rug hadden. Op elke 

vierkante meter zagen we er verschillende bijeen, die 

vooral op een grote gele kamillesoort zaten. Toen het 

aantal bloemen door de aanhoudende hitte en 

droogte snel minder werd zei ik tegen mijn vrouw, 

dat het mij niet zou verbazen, wanneer straks een 

groot aantal van deze prachtige vlinders bij ons in 

Nederland te vinden zal zijn. Door de droogte raakt 

het voedsel al snel op en dan zijn er naar mijn 

inschatting toch heel veel gedwongen hun voedsel 

meer noordwaarts te zoeken. Ik weet niet of mijn 

veronderstelling juist is, maar toen we midden juni 

thuiskwamen troffen we de eerste exemplaren al in 

onze tuin aan. Het gaat hier bijna uitsluitend om 

exemplaren, die zich in Noord-Afrika en Zuid-

Europa ontwikkeld hebben en die via een gunstige 

subtropische luchtstroming hierheen getrokken zijn.  

Naderhand zouden er nog vele volgen, wat u 

waarschijnlijk ook 

al zal hebben 

gemerkt. 

Een andere erg 

leuke waarneming 

was die van de 

Kolibrievlinder. 

Tijdens ons eerder 

genoemd verblijf 

in Zuid-Frankrijk 

fietsten we door 

het vogel-reservaat de Camargue vlak langs de 

Middellandse Zee. Langs het dijkpad stonden vele 

nog bloeiende distelachtigen, die in behoorlijke 

aantallen werden bezocht door de zg. 

Kolibrievlinder, een van de kleinste 

vertegenwoordigers van de familie van de 

Pijlstaarten. Hoewel het hier om een nachtvlinder 

gaat is deze nachtvlinder vooral overdag actief. Hij 

doet zijn naam van Kolibrievlinder zeker eer aan, 

want met een zeer snelle en nauwelijks zichtbare 

vleugelslag zweeft hij voor de bloem, waarvan hij de 

nectar met zijn zeer lange roltong opzuigt. Dit gaat 

razendsnel want enkele seconden later schiet hij 

alweer naar een andere bloem. Niettemin is het mij 

gelukt een aantal leuke opnamen te maken. De eerste 

keer, dat ik deze vlinder zag, was eind september 

vorig jaar in Noordoost-Hongarije aan de voet van 

het Bükk-gebergte nabij het plaatsje Saly. 

Groot was mijn verbazing toen ik tijdens de Open 

Tuinendag te Noordwijk op 21 juni jl. deze vlinder 

weer ontmoette, maar dan in een Noordwijkse tuin. 

Naderhand zijn er nog enkele andere waarnemingen 

in onze buurt gemeld. 

Een min of meer vergelijkbaar gedrag vertoont de 

Windepijlstaart. In tegenstelling tot de Kolibrie-

vlinder opereert deze vlinder meer in de late 

schemering en in de eerste duisternis, zodat hij veel 

minder opvalt ondanks zijn veel grotere afmeting. 

Zij vleugelspanwijdte kan wel 12 cm. bedragen. Ook 

hier gaat het om een vlinder van zuidelijke herkomst, 

die tot zelfs vanuit Midden Afrika hierheen kan 

komen. 

Onlangs werd ik gebeld door iemand uit de wijk 

Boerenburg te Noordwijk om even te komen kijken 

naar een hele grote nachtvlinder, die tegen het raam 

zat. Het bleek hier inderdaad om zo'n 

Windepijlstaart te gaan. Het is een zeldzame gast, 

die zo nu en dan met hooguit enkele tientallen 

exemplaren per jaar in Nederland gezien wordt. 

Dit zijn zo maar enkele waarnemingen, die ik zelf de 

afgelopen tijd gedaan heb, maar ik heb gehoord, dat 

er nog verschillende andere leuke waarnemingen 

zijn gedaan, zoals enkele prachtige Koningin-
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nepages. Deze vlinders worden doorgaans pas een 

heel stuk ten zuiden van ons gezien. Het zou leuk 

zijn, wanneer anderen ook deze waarnemingen even 

doorgeven. 

Tot slot wil ik nog even vermelden, dat ik vele 

interessante gegevens over deze vlinders heb kunnen 

vinden in het boekje "De Nederlandse Trekvlinders" 

van B.J. Lempke. Deze uitgave dateert uit 1972 en is 

bij mijn weten nog niet gevolgd door een meer 

recente uitgave. Desondanks is het toch zeer lezens-

waardig. 

 

Plantengroei op de stortplaats Tespellaan 
 
 

Jelle van Dijk 

 

De begroeiing van de stortplaats Tespellaan 

(gemeente Noordwijkerhout) werd voor de eerste 

maal onderzocht in 1993 ten behoeve van het boek 

Flora van de Duin- en Bollenstreek (Aartse c.s. 

1994). In dit boek is een speciaal hoofdstuk gewijd 

aan de wilde planten die op de storthopen in de 

regio te vinden zijn.  

De beschrijving van de vegetatie op de storthoop 

Tespellaan is te vinden op de pagina’s 167–168 

van dit boek. In dat hoofdstuk wordt ook het 

fantastische uitzicht genoemd dat men vanaf deze 

storthoop heeft. Dat geldt zeker in het voorjaar als 

aan alle zijden bloeiende bollenvelden zijn te zien.  

Na de totstandkoming van het Landschaps-

beleidsplan Duin- en Bollenstreek (1996) kreeg 

Consept, het samenwerkingsverband van zeven 

Zuid-Hollandse Natuur- en Milieuorganisaties, de 

opdracht een plan op te stellen dat moet leiden tot 

een ecologische verbindingszone tussen het 

Keukenhofbos en de duinen bij De Zilk. John van 

Vliet, van Stichting Duinbehoud, ging enthousiast 

aan de slag. In de plannen werd van meet af aan de 

storthoop Tespellaan betrokken, als zijnde een 

reeds ‘groene’ plek en een locatie die geschikt was 

als uitkijkpunt. Ten behoeve van Bureau Tauw dat 

deze mogelijkheden verder uitwerkt, werd in juli 

2003 een lijst opgesteld van de soorten die 

momenteel op deze storthoop zijn aan te treffen. 

Het grootste verschil met de situatie in 1993 is wel 

het ontbreken van goed uitzicht vanaf de top 

vanwege de sterke verruiging die is opgetreden. 

Het meest in het oog springt het uitgestrekte 

‘woud’ gevormd door de Reuzenberenklauw. Deze 

planten bedekken grote delen van de top en 

vormen een ondoordringbare wildernis van twee 

tot drie meter hoogte. Verder is er een uitbundige 

groei van de Gewone braam die vele vierkante 

meters bedekt en verdere betreding verhindert. In 

de derde plaats moet de verdere uitgroei van het 

struiken- en bomenbestand worden genoemd. De 

populieren die in het begin van de jaren negentig 

aan de noordzijde werden geplant zijn inmiddels 

zo hoog geworden, dat het uitzicht richting De Zilk 

hierdoor niet meer mogelijk is. Ook de struiken en 

boompjes die in 1993 op het plateau werden 

aangetroffen, zijn inmiddels uitgegroeid tot forse 

struiken en bomen van enkele meters hoogte. Van 

de houtige gewassen kunnen worden genoemd: 

Witte abeel, Grauwe abeel, Schietwilg, Katwilg, 

Gewone esdoorn, Eenstijlige meidoorn, Gewone 

vlier, Amerikaanse vogelkers en Egelantier. Met 

slechts één of enkele exemplaren werden o.a. 

aangetroffen: Italiaanse populier, Europese 

blazenstruik, Appel, Peer en Krulwilg. 

Het deel dat in 1993 gekenmerkt werd door een 

schrale vegetatie vanwege een afdeklaag van 

(duin)zand was nu beduidend kleiner van 

oppervlakte. Deze laag is vermoedelijk niet echt 

dik geweest. Op meerdere plaatsen kreeg ik de 

indruk dat door het regenwater deze dunne laag 

voor een deel naar onderen was weggespoeld. Er 

waren namelijk nu meer plaatsen met nogal wat 

stenen en bouwvuil aan de oppervlakte dan bij 

mijn bezoeken in 1993. Desalniettemin was het in 

2003 opvallend dat veel soorten die in 1993 

werden genoteerd nu weer (nog) aangetroffen 

werden zoals Slangenkruid, Gewone ossetong, 

Grote kaardebol en Keizerskaars.  

Een opvallende nieuwkomer is het Muskus-

kaasjeskruid, een soort die de laatste tien jaar op 

veel plaatsen in wegbermen verschenen is. 

De grootste variatie aan soorten wordt aangetroffen 

langs het pad dat met een slinger naar boven voert. 

De hellingen aan deze zijde van de belt zijn nog 

steeds begroeid met een ondoordringbare wildernis 

van Kruldistel, Grote brandnetel met hier en daar 

Harig wilgenroosje. 

 De kleine struikjes Katwilg uit de jaren negentig 

zijn inmiddels uitgegroeid tot forse struiken van 

enkele meters hoogte. Langs het pad treffen we 

veel soorten aan van voedselrijke situaties zoals 

Herik, Raapzaad, Kropaar, Echte kamille, 

Melganzevoet, Perzikkruid en Kompassla. Langs 

dit pad, maar ook meer aan de zuidzijde zijn 

plaatsen met veel Late guldenroede, Witte 

honingklaver, Citroengele honingklaver en 

Keizerskaars. 
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Het voorterrein was in 1993 rijk begroeid, oa. met 

veel Bosrank. Momenteel is dit stuk vrij van 

begroeiing gemaakt ten behoeve van de bouw van 

een afvoer. 

  

Bij mijn bezoek op 1 juli 2003 werd de volgende 

lijst van planten opgesteld. De volgorde is gelijk 

aan die in Heukels’ Flora van Nederland , 22e druk 

(van der Meijden R. 1996). 

 

 

Grote klaproos  Papaver rhoeas 

Gladde iep  Ulmus minor 

Hop   Humulus lupulus 

Grote brandnetel  Urtica dioica 

Zomereik  Quercus robur 

Zwarte els  Alnus glutinosa 

Melganzevoet  Chenopodium album 

Spiesmelde  Atriplex prostrata 

Vogelmuur  Stellaria media 

Dagkoekoeksbloem Silene dioica 

Japanse duizendknoop Fallopia japonica 

Chinese bruidsluier Fallopia baldschuanica 

Zwaluwtong  Fallopia convolvulus 

Perzikkruid  Persicaria maculosa 

Gewoon varkensgras Polygonum aviculare 

Krulzuring  Rumex crispus 

Ridderzuring  Rumex obtusifolius 

Muskuskaasjeskruid Malva moschata 

Schietwilg  Salix alba 

Katwilg   Salix viminalis 

Grauwe wilg  Salix cinerea 

Krulwilg  Salix spec. 

Witte abeel  Populus alba 

Grauwe abeel  Populus x canescens 

Italiaanse populier Populus nigra ‘italica’ 

Canadese populier Populus x canadensis 

Gewone raket  Sisymbrium officinale 

Look-zonder-look Alliaria petiolata 

Akkerkers  Rorippa sylvestris 

Kleine veldkers  Cardamine hirsuta 

Gewoon herderstasje Capsella bursa-pastoris 

Kleine varkenskers Coronopus didymus 

Grote zandkool  Diplotaxis tenuifolia 

Zwarte mosterd  Brassica nigra 

Raapzaad  Brassica rapa 

Herik   Sinapis arvensis 

Dauwbraam  Rubus caesius 

Gewone braam  Rubus fruticosus 

Egelantier  Rosa rubiginosa 

Bergroos  Rosa glauca 

Rimpelroos  Rosa rugosa 

Zilverschoon  Potentilla anserina 

Vijfvingerkruid  Potentilla reptans 

Peer   Pyrus communis 

Appel   Malus sylvestris 

Eenstijlige meidoorn Crataegeus monogyna 

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina 

Zoete kers  Prunus avium 

Europese blazenstruik Colutea arborescens 

Smalle wikke  Vicia sativa 

Witte honingklaver Melilotus albus 

Citroengele honingklaver Meliotus officinalis 

Hopklaver  Medicago lupulina 

Liggende klaver  Trifolium campestre 

Witte klaver  Trifolium repens 

Rode klaver  Trifolium pratense 

Hazepootje  Trifolium arvense 

Duindoorn  Hippophae rhamnoides 

Middelste teunisbloem Oenothera biennis 

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum 

Gewone esdoorn  Acer pseudoplatanus 

Kleine ooievaarsbek Geranium pusillum 

Gewone reigersbek Erodium cicutarium 

Reuzenbalsemien  Impatiens glandulifera 

Fluitenkruid  Anthriscus sylvestris 

Zevenblad  Aegopodium podagraria 

Gewone berenklauw Heracleum sphondylium 

Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum 

Peen   Daucus carota 

Zwarte nachtschade Solanum nigrum 

Haagwinde  Calystegia sepium 

Slangenkruid  Echium vulgare 

Gewone smeerwortel Symphytum officinale 

Kromhals  Anchusa arvensis 

Gewone ossentong Anchusa officinalis 

Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis 

Witte dovenetel  Lamium album 

Stinkende ballote  Ballota nigra 

Bosandoorn  Stachys sylvatica 

Moerasandoorn  Stachys palustris 

Hondsdraf  Glechoma hederacea 

Hertshoornweegbree Plantago coronopus 

Smalle weegbree  Plantago lanceolata 

Grote weegbree  Plantago major 

Gewone es  Fraxinus excelsior 

Haagliguster  Ligustrum vulgare 

Keizerskaars  Verbascum phlomoides 

Vlasbekje  Linaria vulgaris 

Kleefkruid  Galium aparine 

Gewone vlier  Sambucus nigra 

Peterselievlier  Sambucus nigra ‘laciniata’ 

Sneeuwbes  Symphoricarpos albus 

Grote kaardenbol  Dipsacus fullonum 

Late guldenroede  Solidago gigantea 

Herfstaster  Aster x versicolor 

Canadese fijnstraal Conyza canadensis 

Echte kamille  Matricaria recutita 

Schijfkamille  Matricaria discoidea 

Reukeloze kamille Matricaria martimum 

Bijvoet   Artemisia vulgaris 

Jakobskruiskruid  Senecio jacobaea 

Gewone klit  Arctium minus 

Kruldistel  Carduus crispus 

Speerdistel  Carduus vulgare 

Akkerdistel  Carduus arvense 

Knoopkruid  Centaurea jacea 

Akkermelkdistel  Sonchus arevensis 

Gekroesde melkdistel Sonchus asper 



 10 

Kompassla  Lactua serriola 

Gewone paardebloem Taraxacum officinale 

Klein streepzaad  Crepis capillaris 

Greppelrus  Juncus bufonius 

Ruige zegge  Carex hirta 

Rood zwenkgras  Festuca rubra 

Engels raaigras  Lolium perenne 

Veldbeemdgras  Poa pratensis 

Ruw beemdgras  Poa trivialis 

Straatgras  Poa annua 

Kropaar   Dactylis glomerata 

Gestreepte witbol Holcus lanata 

Gladde witbol  Holcus mollis 

Fioringras  Agrostis stolonifera 

Gewoon struisgras Agrostis capillaris 

Duinriet   Calamagrostis epigejos 

Zachte dravik  Bromus hordaceus 

IJle dravik  Anisantha sterilis 

Kweek   Elytrigia repens 

Kruipertje  Hordeum murinum 

Riet   Phragmites australis 

 
In onderstaand artikel, getiteld "Stadse vlerken", afkomstig uit het NRC (juli 2003) , zult u op een gegeven 

moment de naam van Dick Hoek tegenkomen. Misschien, dat u zich deze naam nog wel herinnert. Nog niet zo 

lang geleden heeft hij voor onze vereniging een boeiende lezing over het vogelleven in Egypte verzorgd. 

Verder was Dick Hoek tot 1990 ruim 11 jaar lid van de redactie van dit blad en heeft hij vele bijdragen 

verzorgd. Hij woont al weer een heel poosje in Rotterdam. Daar is hij op het ogenblik o.a. vrijwilliger bij het 

Bureau Stadsnatuur van de gemeente Rotterdam. In deze hoedanigheid heeft de schrijver van dit artikel hem 

gevraagd zijn visie op o.a. de ontwikkeling van het succes van de Sperwer in de stedelijke omgeving te geven. 

 

Kees Verweij 

Stadse vlerken 
De Havik drijft de Sperwer de grote steden in. 

 
Steeds meer Nederlandse roofvogels ontdekken de 

grote stad als broedterrein. 

Massaal koloniseren sperwers, van nature 

bosvogels, de grote steden. Predatie door de havik 

blijkt een belangrijke drijfveer. 

 

Rypke Zeilmaker 

Tot halverwege de jaren negentig hadden we de 

stadsroofvogels volkomen over het hoofd gezien', 

zegt Rob Bijlsma van de Werkgroep Roofvogels 

Nederland (WRN). "Vogelaars zijn mensen die 

liever de stad uitvluchten, dan dat ze blijven om er 

vogels te tellen. Behalve Amsterdam, Vlaardingen 

en Groningen is bijna geen enkele stad goed in 

kaart gebracht. Het fenomeen is dus veel wijder 

verbreid dan we nu weten. Bij sperwers gaat het 

waarschijnlijk al om enkele honderden paren en 

het aantal neemt snel toe." 

Exemplarisch is het broedgeval van sperwers aan 

de Herengracht in Amsterdam. Het nest was al 

zeker vanaf 199l bezet, maar werd pas in 1997 

ontdekt De Amsterdamse Stadssperwers zijn 

grootverbruiker van mussen ( aan de Herengracht 

vierhonderd per broedseizoen). Met dertig paar 

anno nu hebben ze wel iedere hoek van de stad 

bezet. Ook in Rotterdam (30 paar) en Den Haag 

(25~30 paar) lijkt dit het geval. Op de Veluwe, een 

traditioneel bolwerk, decimeerde het aantal 

sperwers juist in dezelfde periode dat de stadspo-

pulaties groeiden. Het totaal aantal broedparen in 

Nederland, vijfduizend, bleef constant dankzij de 

verspreiding naar het westen. Het deel van 

Nederland dat de roofvogel bezet steeg van 25 pro-

cent in de jaren 

zeventig naar 64 

procent 

nu(SOVON, 

WRN 2001). 

Sperwers lijken nu 

de plaats in te 

nemen van 

voorheen echte 

stadsroofvogels, 

als de torenvalk. 

Deze broedt nog 

steeds op het 

Haagse 

Binnenhof, maar 

is door gebrek aan 

nestgelegenheid 

(openingen in 

gebouwen) in het 

Amsterdamse 

centrum verdwenen. Ook aaseters zoals rode 

Wouwen kwamen vroeger veel in de stad, 

bijvoorbeeld in Maastricht. Hier leefden ze van het 

afval dat de leerlooierijen achterlieten. De wouwen 

verdwenen rond 1850 samen met de looierijen. 
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De kolonisatie van de stad door bosroofvogels als 

de sperwer is uniek voor Nederland. Ook voordat 

het landbouwgif DDT in de jaren zestig complete 

roofvogelpopulaties wegvaagde broedden ze 

uitsluitend in dicht naaldbos. Na het verbod op 

DDT vertienvoudigde het aantal sperwers weer. 

Dit kan deels de verspreiding naar het westen 

verklaren, maar niet de drastische aanpassing in het 

broedgedrag. 

Volgens Dick Hoek van het Rotterdamse Bureau 

Stadsnatuur kan het verbod op jacht een verklaring 

zijn voor het broeden in stedelijkgebied. "Begin 

vorige eeuw werd er nog op ze geschoten", zegt 

hij. "Nu ze al lang beschermd zijn zien ze mensen 

misschien niet meer als vijand." Een broedgeval in 

het Wassenaarse pretpark Duinrell, middenin de 

enige boom in een drukke speeltuin bevestigt dit 

beeld. Kampvuren en schreeuwende kinderen 

hadden geen invloed op het broedsucces. 

De sperwers in Rotterdam lijken eveneens hun 

angst voor mensen te hebben afgelegd. "Je ziet ze 

regelmatig midden in het centrum jagen", zegt 

Hoek. "En in het Vroesenpark broedt een paar in 

een judasboom op vijf meter van een druk pleintje. 

Ze leven er van de mussen die ze in de Diergaarde 

Blijdorp vangen." Rob Bijlsma ziet de havik, een 

grootverbruiker van sperwers, als belangrijke 

motor achter het fenomeen. De havik, die sinds de 

jaren zeventig spectaculair in aantal is toegenomen 

(van 100 naar 1800 paar) heeft steeds vaker andere 

roofvogels, zoals sperwers op het menu staan. 

Schaarste van ander voedsel, zoals houtduiven en 

konijnen in bosgebieden dwingt ze hun prooikeuze 

bij te stellen. "De houtduiven, hun vroegere hoofd-

menu, zijn uit het bos verdwenen omdat de 

graanteelt voor maïs is verruild," zegt Bijlsma 

"Toen gingen ze over op kraaien en dat was al 

geen makkelijke prooi. Nu eten ze zelfs regelmatig 

buizerds, en dat is echt een zwaktebod. Ze eten 

liever iets dat ze makkelijker kunnen vangen maar 

dat is er niet meer." 

Om deze predatie door de havik te voorkomen 

lijken de sperwers naar de stad te 'vluchten'. "Wij 

denken dat ze zich aan de stad hebben aangepast 

omdat daar nog geen haviken zitten", zegt Bijlsma 

"Ook kraaien lijken om die reden naar de stad te 

zijn verhuisd. Daar zijn ze nog veilig. Andere 

soorten als de boomvalk zijn door predatie in 

Drenthe als broedvogel zelfs helemaal verdwe-

nen." Ook de sterk toegenomen buizerd, die in 

magere muizenjaren jonge roofvogels uit het nest 

haalt is volgens Bijlsma een oorzaak. 

De havikpredatie is, naast de analyse van 

prooiresten, vooral zichtbaar door de samenstelling 

van de sperwerpopulatie. "Er zijn in bosgebieden 

bijna geen sperwers die nog oud worden," zegt 

Bijlsma “Wij zien een turnover van vijftig tot 

honderd procent op nesten in Oost Nederland", 

zegt hij. "Dat houdt in dat ieder jaar weer een 

nieuw paartje op een nest zit. Normaal gesproken 

blijft een paartje meerdere jaren hetzelfde nest 

houden. De populatie bestaat nu voor het 

merendeel uit jongere vogels." Bij haviken treedt 

juist vergrijzing op, volgens Bijlsma een teken dat 

de populatie zijn top heeft bereikt. De concurrentie 

is dan te sterk voor jonge vogels. "Nu zie je dat 

nieuwe territoria in Oost Nederland bijna alleen 

bezet worden door oudere vogels vanaf zes jaar. In 

de jaren zestig, toen ze door DDT en Dieldrin bijna 

uit ons land waren weggevaagd, was er zoveel 

ruimte over dat je zelfs vogels in jeugdkleed al zag 

broeden. 

 

STADSHAVIK 

Of de Nederlandse sperwers lang veilig zullen 

blijven binnen de stadsmuren valt te betwijfelen. 

Onderlinge concurrentie en voedselgebrek drijft 

ook haviken naar de groengebieden in de 

Randstad. Rond Amsterdam hebben zich al vijf tot 

tien paar gevestigd, waaronder twee in het 

Amsterdamse bos. In Rotterdam ontbreken haviken 

nog. "Af en toe zie je er een jagen", zegt Hoek 

"Maar als zij ook hun mensenschuwheid afleggen 

kan het voor de sperwer wel eens het einde 

betekenen." 

De 'stadshavik' is in Duitsland al in opmars. In 

Keulen en Hamburg zijn in 2002 al dertig paar van 

deze vroegere eveneens schuwe bosvogel geteld. 

"De laatste tien jaar broeden haviken tot midden in 

de stad", zegt Markus Nipkow van de 

Naturschützbund in Bonn. 

“Het is de landelijke trend, vooral in steden en veel 

parken, en dicht bij bossen. Je hebt op het 

platteland veel illegale afschot en misschien zijn ze 

daarom naar de stad gegaan. Daar wordt 

nauwelijks gejaagd. In Duitsland begint bij 

haviken dezelfde discussie te lopen als hier bij de 

vos. De vogel zou wildschade 

veroorzaken."Haviken nemen hier zo sterk toe dat 

jagers lobbyen om de jacht te openen", zegt 

Nipkow. "zij vinden dat er een grens is 

overschreden. Daar zijn wij sterk op tegen, het 

aantal roofdieren reguleert zichzelf wel in een 

gebied. Als de prooi op is verdwijnen ze wel." 

Ook Bijlsma hoopt dat de havik niet tot een 

vliegende vos wordt gebrandmerkt "Op het totale 

populatieniveau valt de schade aan andere 

vogelsoorten wel mee, dus moetje er mee oppassen 

dat je een hetze tegen haviken creëert. Het is juist 

fantastisch mooi, dat ze zich zo verspreiden en tot 

stadsvogel ontwikkelen. Had je me dit twintig jaar 

geleden verteld, dan had ik het nooit geloofd" 
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VOGELS KIJKEN IN FRIESLAND 

 
Kees Verweij 

 

Sinds twee jaar verblijven mijn vrouw en ik zo nu en 

dan in het midden van Friesland. Wij staan dan met 

een caravan op een zg. "boerencamping" midden in 

een boomgaard, ongeveer 12 km. ten zuiden van 

Leeuwarden.  

Midden Friesland is een prima uitvalsbasis gebleken 

om in de buurt o.a. naar vogels te kijken. Zo waren 

we ook dit jaar aan het begin van augustus weer op 

deze camping. Van daaruit zijn we een paar maal 

naar de rand van de Waddenzee gegaan. Allereerst 

maakten we een wandeling door het buitendijkse 

land van de polder Noorderleeg, even ten westen van 

Ferwerd. We zagen daar tal van steltlopers zoals 

Kemphanen, Goudplevieren, Bonte strandlopers, 

Krombekstrandlopers enz. enz. Langs de oevers van 

de prielen kwamen we nog verschillende Bosruiters, 

Oeverlopers en jonge Bergeenden tegen. Net als op 

de Waddeneilanden kun je het beste daar gaan zitten, 

voordat het hoog water wordt. Dan zie je steeds 

maar grote groepen uit de Waddenzee komen, die 

min of meer vluchten voor het stijgende water. Met 

een beetje geluk zie je ze soms vlak voor je 

neerstrijken. 

Een ander leuk uitkijkpunt is de zg. Zwarte Haan, 

een stukje westelijker van de polder Noorderleeg. 

Het voordeel van deze locatie is, dat je bij het 

oversteken van de dijk al vrij snel aan de rand van de 

Waddenzee zit. Wat hier het meeste opviel waren de 

duizenden Kluten, die zich hier vlak voor de kwelder 

groeperen en op het water gaan zitten. Verder vielen 

ons de zeer grote aantallen Bontbekplevieren op, 

vergezeld van een grote groep Bonte strandlopers, 

Kleine plevieren en Krombekstrandlopers. Van deze 

Krombekstrandlopers waren er nog verscheidene in 

zomerkleed met hun prachtige oranjerode borst. 

Een hoogtepunt vormt nog steeds het Lauwersmeer, 

waar verschillende goede uitkijkpunten aanwezig 

zijn. 

Midden in het Lauwersmeer ligt de vogelhut van het 

Jaap Deensgat. Een nadeel van deze kijkhut is, dat je 

een groot deel van de dag tegenlicht hebt, waardoor 

vaak de nodige details van de vogels verloren gaan. 

Niettemin zagen we o.a. verschillende Grote 

zilverreigers en grote aantallen Grauwe ganzen en 

nog tal van andere steltlopers, waaronder 

Groenpootruiters, Tureluurs, Grutto's e.d. 

Direct aan de overkant van deze kijkhut ligt een 

kleine plas, omringd door een hoge rietkraag. Aan de 

rand hiervan staat op een kleine verhoging een 

kijkscherm. Turend vanachter dit kijkscherm zagen 

we opeens een drietal Porseleinhoentjes. Even later 

zagen we aan de andere kant van dit plasje twee 

jonge Waterrallen. Deze beide soorten zijn soms 

duidelijk te horen, maar slechts zelden krijg je ze 

mooi in de kijker. Meestal scharrelen ze tussen het 

riet, waardoor je ze nauwelijks te zien krijgt. 

 

 

 
 

 

Het gebied rond de Ezumakeeg, langs de westkant 

van het Lauwersmeer, bood echter weer andere 

verrassingen. Even voorbij de kijkhut loopt een smal 

doodlopend weggetje langs verschillende plasjes, die 

al deels waren drooggevallen. Tot onze verbazing 

zagen we al vrij spoedig een Steltkluut rondlopen. In 

Afrika en langs de Middellandse zee is deze vogel 

een vrij algemene verschijning, maar hier in bijna 

het noordelijkste puntje van ons land zou je hem niet 

zo snel verwachten. Het aardige was, dat in de 

nabijheid van deze Steltkluut ook een "gewone" 

Kluut liep, waardoor je ze goed met elkaar kon 

vergelijken. Verder vielen de vele Kemphaantjes op, 

waarvan de mannetjes soms nog een deel van de 

kenmerkende kraag droegen. 

Even verderop stond een groep vogelaars te kijken. 

Aanvankelijk was het daar rustig, maar opeens riep 

een van hen: "kijk, daar zit een Amerikaanse 

gestreepte strandloper". En inderdaad, daar zat hij 

weer, want het vorig jaar hadden we hem daar ook al 

eens gezien. Kennelijk een geliefd plekje voor onze 
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Amerikaanse overburen. Het valt niet mee hem 

tussen de andere steltlopers uit te halen, maar als je 

goed kijkt naar zijn borst dan zie je weldra zijn vrij 

scherpe contrast. Een andere verrassing vormde twee 

Lachsterns, die tussen een paar Kieviten zaten. 

Achteraan zaten nog ongeveer 20 Lepelaars. 

Vanachter het kijkscherm van de Ezumakeeg kun je 

regelmatig leuke waarnemingen doen. Na enig turen 

zagen we voor ons enkele zomertalingen, een Zwarte 

ruiter, verschillende Grutto's, Watersnippen en 

Groenpootruiters en zowaar weer een Amerikaanse 

gestreepte strandloper. Tot zover de wadkant. 

Langs de kust van het IJsselmeer zijn ook nog 

verschillende goede vogelkijkhutten. Gelet op de 

hoge temperatuur hebben we ons ditmaal beperkt tot 

het gebied rond Workum. Even ten zuiden van 

Workum staat vlak bij een camping een kijkscherm 

op een kunstmatige heuvel. Vanaf dit punt heb je een 

mooi uitzicht over de Workumerwaard, een 

voormalig buitendijkse kwelderlandschap. 

 

 

 
 

Het meest spectaculair was hier een groep van ruim 

20 Reuze-sterns, die voor ons op een eilandje zaten. 

Doordat er nog andere soorten sterns zaten, zoals het 

Visdiefje, de Grote stern, de Noordse stern en de 

Zwarte stern, konden wij het grote verschil in grootte 

duidelijk waarnemen. De Reuzestern is net zo groot 

als een Zilvermeeuw. Het bijzondere van de 

Reuzestern is, dat een belangrijk deel van de totale 

Noord-Europese populatie hier een soort 

"zomerstop" houdt. Op zich is de Reuzestern 

behoorlijk zeldzaam. Dit uitkijkpunt werd overigens 

nog druk bezocht door allerlei vlinders. Opvallend 

was een grote populatie Argusvlinders. 

Door de Workumerwaard loopt een smalle 

doodlopende weg, van waar men aan weerskanten 

het land goed kan afspeuren. Overal zaten er 

Kemphanen, Tureluurs, Goudplevieren enz., die 

kennelijk al op doortrek naar het zuiden waren. Aan 

het einde van dit weggetje staat een kijktoren, die 

een goed uitzicht biedt naar het andere einde van het 

buitendijkse land langs de IJsselmeerkust. Zeker in 

de winter, wanneer hier duizenden ganzen 

verblijven, is dit een prima waarnemingspunt. 

Friesland biedt achter veel meer dan alleen de kust. 

Als je de gids van It Fryske Gea en de Friese gids 

van het Staatsbosbeheer raadpleegt dan zie je heel 

veel gebieden en gebiedjes, die een bezoek meer dan 

waard zijn. Zo hebben we een drietal gebieden even 

ten zuiden van Leeuwarden bezocht nl. de Alde 

Feanen, de Kraanlanden en de Deelen. Het gaat hier 

om gebieden, waar vroeger laagveen werd 

gewonnen. Nu liggen er verschillende uitgeveende 

plassen met petstroken, die zeker ook voor vele 

vogels interessant zijn. Zo zijn er kolonies van Vis-

dieven, Zwarte sterns en Kokmeeuwen, terwijl 

bijvoorbeeld in de Alde Feanen ook nog 

Purperreigers broeden. Door de hoge temperaturen 

hielden de vogels zich heel rustig en gedekt, zodat er 

niet zoveel viel te zien en te beluisteren viel. Langs 

de drooggevallen oevers liepen er nog verschillende 

Bosruiters, Oeverlopers en Watersnippen. Het gemis 

aan vogels werd echter ruimschoots goedgemaakt 

door de vele vlinders en libellen, die rond om ons 

heenvlogen. Vooral op het Koninginnekruid, dat 

overal langs de oevers groeide, waren de Distel-

vlinders, de Atalanta's, Dagpauwogen en Kleine 

vossen in groten getale aanwezig. Ook andere 

vlinders als de Argusvlinder en de Kleine 

vuurvlinder lieten zich regelmatig zien. Onder de 

libellen domineerden de Gewone oeverlibel, waar 

vooral het mannetje opvalt door zijn fel lichtblauwe 

rug. Ook Blauwe glazenmakers zoemden regelmatig 

om ons heen. 

Friesland is zeker zo bekend door zijn vele 

weidevogels en daarom zijn de maanden maart, april 

en mei zeker zo interessant als de zomermaanden. 

Alleen al It Fryske Gea onderhoudt minstens 50 

gebieden, waar weidevogels uitstekend gezien en 

gehoord kunnen worden. Beslist een aanrader om 

daar eens te gaan kijken. 
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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. 

 

Mijn boekenkraam op het Lange Voorhout in Den 

Haag fungeert bij tijd en wijle als een trefpunt voor 

natuurmensen. Van de man die alles over 

zeemeerminnen verzamelt tot een fanatieke DBA-

er (soortenjager) krijg ik aan de kraam. Zodoende 

kwam ik enkele weken geleden al snel te weten dat 

een groepje Zwarte Ooievaars in de omgeving van 

de hofstad was neergestreken. Die mededeling 

deed me denken aan een vroege 

zondagmorgentocht, lang geleden, naar de duinen 

bezuiden Katwijk. Met Jan Hoek en Ton Plug 

gingen we op zoek naar drie Zwarte Ooievaars die 

daar waren gesignaleerd. 

De bewuste vogels zagen wij die morgen niet, 

maar bij het verlaten van het gebied liepen wij 

tegen drie ons onbekende plevieren op. Deze 

scharrelden wat langs de rand van het fietspad en 

waren vrijwel handtam. Als snel trokken we 

gedrieën dezelfde conclusie: Morinelplevieren!  In 

de nazomer werden deze vogels dikwijls op De 

Beer gezien, maar voor onze omgeving zeker een 

zeldzaamheid.  

Ooit schreef ik dat het leukste boek van Bengt 

Berg zijn verhaal over Oland is: Het verloren 

paradijs. Ik neem dat terug. Dezer dagen las ik dat 

boekje nog eens, en tevens zijn boek over de 

Morinelplevier: Mijn vriend uit Lapland. Nog 

afgezien van de inhoud, alleen de voorplaat al is 

om verliefd op te worden. Lahol noemde hij de 

vogel die in Lapland broedde en bij haar/zijn nest 

bracht hij een aantal weken door.  

Ooit deelden we met enkele vrienden de 

ervaringen van Bengt Berg. Ook in Lapland 

trotseerden wij de muggen en zochten net als hij 

naar een broedende Morinel. Na lang zoeken 

lukte dat en stonden we op niet meer dan een 

meter van een nest met broedende vogel. Later 

lagen we rond Lahol zonder dat de vogel een 

spier vertrok. Bengt Berg schrijft in zijn boek, 

en laat dat ook op foto`s zien, dat hij zijn hand 

voor de vogel op de grond legt en dat het beestje 

op zijn hand stapt. Hij nam zelfs de eieren in zijn 

hand en liet de vogel er op broeden. Dat hebben 

we maar niet geprobeerd, maar het is toch een 

bijzondere ervaring: een wild dier dat geen enkel 

gevaar in de mens ziet. Zo mooi als Bengt Berg 

kan ik die ervaring niet beschrijven dus laat ik 

hem aan het woord: 

  

 “En daar zat hij nu weer en blikte trouwhartig in 

mijn gelaat. Kleine Lahol! Hoe weinig bevroedde 

hij toen, welk een vreugde hij een mensch 

bereidde. Want, al was het mij ook vroeger 

vergund geweest den weg te vinden, die mij tot vlak 

bij de schuwe dieren bracht en met listen hun vrees 

te overwinnen, toch heeft geen hunner mij zoo met 

dankbaarheid vervuld voor één der rijkste 

oogenblikken van mijn leven dan de kleine vogel 

hier in het gebergte. Voorzover het, zonder den 

vogel te storen, mogelijk was, had ik mij op een 

steen bij het nest uitgestrekt en daar lag ik lang om 

alleen maar naar hem te kijken. Rondom ons en 

boven het berggebied stond de stralend-warme 

zomerdag en 

in mijn hand 

broedde de 

kleine vogel 

vertrouwelijk 

op zijn eieren, 

zooals ik mij 

dat had 

gedroomd en 

gewenscht, dat 

hij mocht 

doen. Door de 

halmen in 

mijn hand 

voelde ik het 

slaan van zijn 

hart.” 

 

W.Andelaar



 15 

Trek over zee in het voorjaar van 2003 
 
Jelle van Dijk 

 

In 1972 richtten een stel zeetrekfanaten de Club 

van Zeetrekwaarnemers op. In Noordwijk wordt er 

sindsdien elk jaar enkele honderden uren per jaar 

over zee gekeken waarbij de waarnemingen op 

uurbasis werden verzameld. Het enthousiasme 

voor deze tak van vogelstudie was aanvankelijk 

ongekend, maar zakte aardig in toen het steeds 

problematischer werd de vele gegevens in 

overzichten samen te vatten. Alleen aan de 

Hondsbossche Zeewering ging men stug door met 

het vrijwel dagelijks tellen van passerende vogels 

over zee. In de jaren negentig bloeide de 

belangstelling voor de ‘zeetrek’ weer op met 

fanatieke tellers bij Westkapelle en Scheveningen. 

De nieuwste trektelpost (start 2002) langs de kust 

wordt gevormd door de Langevelderslag waar Jan 

Wierda met slechts enkele mensen er in slaagt 

honderden uurkaarten ingevuld te krijgen. 

Dankzij de inspanningen van Kees Camphuysen is 

het momenteel mogelijk om bijzonder snel na het 

digitaal inleveren van de uurtotalen een keurig 

totaaloverzicht te krijgen. Het overzicht van het 

eerste halfjaar 2003 is hierbij gevoegd. Het heeft 

betrekking op 68 teluren vanuit de zeetrekhut aan 

de Astridboulevard gedurende de maanden januari 

(16), februari (10), maart (11), april (20), mei (3) 

en juni (8). Wat opvalt is het buitengewone lage 

aantal in de maand mei. Dit werd vooral 

veroorzaakt door de ongunstige wind (niet uit de 

hoek NW-ZO) en door het feit dat steeds meer 

mensen in mei elders vertoeven of druk zijn met 

broedvogelinventarisaties. De maand juni is 

vrijwel altijd een maand met weinig trek en lokt 

om die reden weinig mensen naar het hutje. De 

tellingen werden verricht door Hein Verkade, Peter 

Spierenburg, Ab Steenvoorden, Rien Sluijs, Jan 

Jacobs, Dick Passchier en Jelle van Dijk. 

Hieronder worden enkele karakteristieke 

verschijnselen per maand genoemd 

 

Januari 

De eerste decade was koud, maar leverde 

nauwelijks schaatsijs op. Een beetje koude laat al 

snel een toename van Futen zien, zoals 320 naar 

zuid op 10 januari. Ook de Grote Zaagbek en in 

mindere mate het Nonnetje vertonen zich dan 

boven zee. De aantallen bleven zeer laag omdat het 

IJsselmeer vrijwel geheel open bleef. Opvallend 

was dat grote groepen Smienten voor de kust 

dobberden (o.a. 210 ex. op 11 januari). 

Aalscholvers ontbraken in die eerste decade op de 

uurtotaalkaarten, iets dat na januari zelden meer 

werd vastgesteld. 

In de laatste decade nam het aantal duikers flink 

toe (bijv. 82 ex. naar zuid op 25 januari). Dankzij 

de goede telescopen van tegenwoordig lukt het 

steeds vaker om te kunnen zeggen dat het heel 

vaak om Roodkeelduikers gaat. Er werden geen 

Parelduikers met zekerheid waargenomen! Op 25 

januari werden 158 alk/zeekoeten waargenomen en 

daarbij nog eens 18 goed herkenbare Zeekoeten, 

een januari-uurrecord! De 63 Drieteenmeeuwen in 

dat uur zijn ook vermeldenswaard. 

 

Februari 

Vorst van enige betekenis kwam in deze maand 

niet meer voor. Bij zulke omstandigheden komt de 

trek naar het noorden vroeg op gang. Zo werden in 

één uur op 10 februari 330 Brandganzen, 9 Grauwe 

Ganzen, 8 Kolganzen en 2 Rietganzen naar noord 

vliegend waargenomen. Op 22 februari gevolgd 

door 90 Kolganzen en 260 Brandganzen. 

Het aantal alkachtigen neemt in februari altijd snel 

af. Dat was in 2003 ook het geval. Opvallend 

waren de twee doodgevonden Kleine Alken voor 

de telpost. 

Het aantal Futen was in deze zachte maand ook 

laag met uitzondering van 22 februari toen er 350 

in zee dobberden. Drieteenmeeuwen werden vooral 

in de eerste decade gezien met ten hoogste enkele 

tientallen per uur. Aalscholvers werden in deze 

maand in vrijwel elk uur waargenomen, maar nooit 

meer dan enkele exemplaren per uur. 

 

Maart 

Duikers worden in maart nog maar weinig gezien. 

Het aantal van 14 ex. in één uur op 14 maart ligt 

slechts 4 onder het uurrecord voor deze maand. 

Het aantal Aalscholvers nam duidelijk toe, waarbij 

op 21 maart 88 ex. in een uur werden geteld. Trek 

van eenden en ganzen stelde weinig voor. Op 

dagen met wind uit noord tot oost kan 

steltlopertrek worden verwacht. Dat was het geval 

op 14-16 maart, 21 maart en 31 maart. Het ging 

daarbij vrijwel uitsluitend om Bonte Strandloper 

(max. 83 ex in een uur op 31 maart), 

Drieteenstrandloper (max. 65 ex. in een uur op 16 

maart) en Kluut (max. 21 ex. in een uur op 16 

maart). Vergeleken met andere jaren zijn dit lage 

aantallen. 
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Het opvallendste fenomeen was de vroeg ingezette 

trek van de Dwergmeeuw. Na enkele exemplaren 

begin maart is 9 maart de eerste dag met meer dan 

10 ex. in een uur (16 ex.). Hierna ontbreekt deze 

soort op geen enkel uur meer. Op 29 maart breekt 

de trek echt los met 158 ex. naar noord, gevolgd 

door 31 maart met 385 ex. in één uur naar noord. 

De eerste Visdieven en Grote Sterns werden pas op 

29 maart gezien. 

 

April 

De trek van Dwergmeeuwen bleef ook in de eerste 

helft van april het opvallendste verschijnsel. Na 

dagen met enkele tientallen per uur volgen 5 april 

met 134 ex. in een uur, 6 april met 408 ex. in een 

ur en 6 april met 417 ex in twee uur. Hierna neemt 

de trek sterk af met nog een enkele keer een tiental 

vogels per uur. Voor 1990 viel het hoogtepunt van 

de dwergmeeuwentrek vrijwel jaarlijks rond 30 

april. De laatste jaren komt de trek meestal half 

april goed op gang. De doortrekpiek van dit jaar 

viel dus bijzonder vroeg! 

April is altijd een goede periode voor de trek van 

enkele soorten eenden: Wintertaling, Slobeend en 

Middelste Zaagbek. Dit jaar sprong de Slobeend er 

uit met opvallende aantallen. Van 7 t/m 20 april 

ontbrak deze soort niet op de uurtotaalkaarten. Het 

hoogtepunt viel op 13 april met 124 ex. in één uur. 

Goede trek werd ook vastgesteld op 14 april (43 

ex.) en 16 april (45 ex.). 

Aalscholvers worden nog steeds bijna jaarlijks 

talrijker langs de kust. In deze maand werden af en 

toe grote groepen noordwaarts vliegende vogels 

gezien met als hoogtepunt 185 ex. in een uur op 14 

april, twee dagen later gevolgd door 107 ex. in een 

uur. 

Bij wind uit N tot O komt ook de zichtbare 

steltlopertrek op gang al blijven de aantallen voor 

20 april doorgaans laag. Dat was ook dit jaar het 

geval.  

De eerste grote trekgolf van Visdieven (met 

waarschijnlijk ook wat Noordse Sterns) vond 

plaats op 13 april toen er in één uur 720 ‘noordse 

dieven’ langsvlogen. Pas op 24 april werden voor 

het eerst meer dan 10 Grote Sterns in een uur 

geteld (55 ex.). Zwarte Sterns en Dwergsterns 

bleven opvallend schaars met nooit meer dan 8 ex 

in een uur. 

 

Mei 

Door de al eerder genoemde oorzaken bleef het 

aantal ingevulde kaarten dit jaar buitengewoon 

laag. Vermeldenswaard is nog wel het aantal 

Dwergmeeuwen dat op 4 mei werd gezien: in 2 uur 

passeerden 155 ex, naar zuid en 86 ex. naar noord.  

 

Juni 

Zoals elk jaar in juni is het aantal Grote Sterns 

dikwijls groter dan het aantal ‘noordse dieven’. Dat 

was nu ook het geval al ging het bij de Grote Stern 

om hoogstens 20 ex. per uur. Vermoedelijk betreft 

die late trek niet-broedende vogels die al wel de 

kolonies (met op dat moment al nesten met jongen) 

opzoeken. Verder deze maand op drie uren enkele 

Jan-van-genten en op elke uur enkele 

Aalscholvers. Die Aalscholvers zullen in deze tijd 

van het jaar afkomstig zijn van de kolonies van 

Meyendel of de AWD. Op 29 juni werd een groep 

van 180 ex. foeragerend voor de kust 

waargenomen. Bijzonder was de waarneming van 

een Kleine Zilverreiger (22 juni). 
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Totaalaantallen per soort, Noordwijk voorjaar 2003 

 
Soort Zuidwaarts Noordwaarts in Zee Totaal 

     

Roodkeelduiker 43 20 16 79 

ongedetermineerde duiker 356 122 8 486 

Fuut 657 151 1158 1966 

Roodhalsfuut  1  1 

Kuifduiker 1   1 

Kuifduiker/Geoorde Fuut 1  1 

Noordse Stormvogel 2 3  5 

Jan van Gent  8 13 1 22 

Aalscholver 230 829 263 1322 

Kleine Zilverreiger  1  1 

Blauwe Reiger 6 11  17 

Lepelaar  1  1 

Knobbelzwaan  4 2 6 

Rietgans 1 2  3 

Kolgans 18 98  116 

Grauwe Gans 12 90  102 

Brandgans 310 714  1024 

Rotgans 3 205  208 

Nijlgans 5 13  18 

Bergeend 43 104  147 

Smient 337 251 344 932 

Krakeend 9 46  55 

Wintertaling 32 377 13 422 

Wilde Eend 7 4  11 

Pijlstaart 7 61  68 

Zomertaling 3 3  6 

Slobeend 8 349  357 

Krooneend  3  3 

Tafeleend 2 8  10 

Kuifeend 2 7 1 10 

Toppereend 18 14  32 

Eidereend  353 608 9 970 

Zwarte Zee-end  210 943 2 1155 

Grote Zee-eend  1 40  41 

Brilduiker 22 5  27 

Nonnetje 4   4 

Middelste Zaagbek  21 146  167 

Grote Zaagbek 6 1  7 

Bruine Kiekendief  1  1 

Blauwe Kiekendief  3  3 

Torenvalk  1  1 

Smelleken  5  5 

Scholekster 109 92  201 

Kluut  28 3 31 

Bontbekplevier 2 3  5 

Goudplevier  2  2 

Zilverplevier  33  33 

Kievit  5  5 

Drieteenstrandloper 5 177 4 186 

Bonte Strandloper 6 202  208 

Kemphaan 3   3 

Grutto  2  2 
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Rosse Grutto  8  8 

Regenwulp  108  108 

Wulp 15 118  133 

Tureluur 1 18  19 

Kleine Jager  1   1 

Zwartkopmeeuw 1 2 2 5 

Dwergmeeuw  336 1804  2140 

Drieteenmeeuw 171 57 22 250 

Grote Stern  25 249  274 

Visdief  30 626 30 686 

Noordse Stern  3  3 

Visdief / Noordse Stern 573 2051  2624 

Dwergstern 2 23  25 

Zwarte Stern 7 21  28 

Zeekoet 28 4 1 33 

Alk / Zeekoet 207 16  223 

Alk 1   1 

Kleine Alk 1  1 2 

Bruinvis 2 2  4 

 

 

 

REUZENSTERNS IN FRIESLAND 

 
Koene Vegter 

 

Misschien kwam het door het ondergelopen 

bollenlandje in de nabijheid van de Elsgeesterweg, 

waar al enige tijd temidden van Goudplevieren, 

Kieviten en Watersnippen een fraai getekende 

Gestreepte Strandloper te bewonderen viel – soms 

voor het determineergemak nog omzoomd door 

een Bonte Strandloper en een Kemphaan – dat zich 

voor de excursie naar de Friese Westkust van 

zaterdag 16 augustus 2003 slechts een select 

gezelschap van een zestiental deelnemers meldde. 

Mogelijk speelde ook de langdurige hitte met 

bijbehorende vermoeidheidsverschijnselen een rol. 

Een aanwijzing hiervoor leek het gegeven dat 

voorzitter Jelle van Dijk, die zoals gebruikelijk 

weer voor een tot in de details beschreven 

routebeschrijving had gezorgd – deze keer via de 

N206 om de noord – tot zijn verbijstering moest 

constateren dat een groot deel van het gezelschap 

al gelijk in de fout ging door rustig koutend 

richting A44 te koersen. Gelukkig bevond zich 

onder hen  oud waddenexcursie-organisator Rien 

Sluys die met behulp van lichten en gebaren de 

groep weer op het goede pad kreeg. De equipe van 

Leo Schaap schakelde toen maar gelijk de 

automatische routeplanner in, zodat een lieftallige 

damesstem ter ondersteuning van de tekst van Jelle 

ons verder feilloos langs de diverse 

waarneempunten begeleidde.  

Een eerste stop bracht ons voorbij de 

Burgervlotbrug richting Den Helder bij een aantal 

ondergelopen bollenlandjes, waar een week eerder 

nog een Lachstern gesignaleerd was, die nu helaas 

ontbrak. Een gemis dat echter weer werd goed 

gemaakt door de vele meeuwen eenden en 

steltlopers. Naast elkaar liepen Grote en Kleine 

Mantelmeeuwen, waarbij goed te zien viel dat 

vooral het verschil in pootkleur hier indicatief is, 

respectievelijk bleke en gele poten. Verder 

Witgatjes, Oeverlopers, Watersnippen en naast 

enkele Wintertalingen ook 2 Zomertalingen, een 

zeker niet alledaagse waarneming. 

Vervolgens binnendoor richting Den Oever waar 

bij de haven een grote variëteit aan vogels werd 

gezien: Zwarte Stern (weinig), Grote Stern, 

Visdief, Bergeend, Groenpootruiter, Kluut, 

Kanoet, Rosse Grutto (veel), Tureluur, 

Bontbekplevier, Witte en Gele Kwikstaart. 

Over de Afsluitdijk, waar de Zwarte Stern wel 

alom tegenwoordig was, werd bij Kornwerderzand 

afgeslagen richting Makkum, waar in de 

Makkummer Zuidwaard dan eindelijk de eerste 

Reuzensterns te bewonderen vielen, en wel om 
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precies te zijn 31 stuks op redelijke afstand, 

waarbij door de nabijheid van een enkel Visdiefje 

nog eens goed de inderdaad enorme statuur van 

deze sternsoort met zijn prachtige rode snavel voor 

het voetlicht trad. Sommigen wilden al gelijk weer 

huiswaarts keren, maar de blijvers stond nog meer 

moois te wachten, zoals een tweetal Poelruiters in 

gezelschap van 2 Zwarte Ruiters, zodat ook hier 

weer fraai de verschillen vielen waar te nemen. 

Langs de dijk langzaam afzakkend arriveerden wij 

bij observatiehut De Ral, die zich zelf niet liet zien, 

maar waar zich wel een grote schare Lepelaars, 

zo’n 75 in getal, 2 Grote Zilverreigers en nog 3 

Casarca’s vertoonden, waarbij het blikveld zowel 

ter linker- als ter rechterzijde werd afgezoomd 

door een langzaam voortwiekende Bruine 

Kiekendief. Kortom hier kon je wel enige tijd 

doorbrengen.  

Het strakke programma leidde ons echter 

onverbiddelijk verder via de fraaie plaatsjes Gaast 

en Workum naar de Workum-erwaard.  

Toen een enkeling zich bij een onderwegse stop 

verbaasd afvroeg waarom dit bij een groepje 

kraaien nou nodig was, kon de voorzitter er fijntjes 

op wijzen dat het hier een van de steeds schaarser 

wordende Friese kolonies van Roeken betrof. een 

kraaiensoort die in Zuid-Holland vrijwel niet 

voorkomt. 

Tot slot betraden we de uitkijkbult It Soal, waar 

nogmaals temidden van veel andere watervogels 

een 12-tal Reuzensterns te zien viel. Toen door het 

water een eenzaam observatiehutje langzaam aan 

ons voorbijgleed en de laatste Gierzwaluwen 

overtrokken was het duidelijk dat aan deze 

bijzonder geslaagde excursie met in totaal  76 

waargenomen soorten een passend slot was 

gekomen.           
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Veldwaarnemingen april t/m juni 2003 
 

 

Brandgans  13  21-04  over zee  JR 

Grote Zeeeend  3  21-04  over zee  JR 

Middelste Zaagbek  6  19-04  over zee  JR 

  3  19-04  over zee  JR 

Zomertaling  2  13-04  over zee  JvD/AS/HvS 

   1  07-05  Polder Elsgeest  JvD 

Slobeend  124  13-04  over zee (in 1 uur)  JvD/AS/HvS 

Krakeend  31  13-04  over zee (in 1 uur)  JvD/AS/HvS 

Kwartel  1  22-06 

t/m 

29-06 

 bollenland De Zilk  vele 

waarnemers 

Noordse Stormvogel  1  17-04  over zee  JvD/HV/DP 

Jan van Gent  2  21-04  over zee  JR 

Ooievaar  1  21-04  op ooievaarspaal 

Zwetterpolder 

 JR 

Lepelaar  1  19-04  over zee  JR 

  9  21-04  over zee  JR 

Zwarte Wouw  1  17-04  over Duinpark  JvD 

Bruine Kiekendief  1  17-04  over Duinpark  JvD 

   1  21-04  over zee  JR 

Havik  1  10-05  Noordwijkse Golfclub  RS 

Boomvalk  1  06-05  Oud-Leeuwenhorst  RS 

   1  10-05  Noordwijkse Golfclub  RS 

Smelleken  1  17-04  over zee  JvD/HV/DP 

   1  30-04  Bronsgeest  RS 

   1  10-05  Langeveld  JvD 

   1  01-06  Noordduinen  JvD 

Kluut  5  19-04  over zee  JR 

Bontbekplevier  5  08-05  over zee  JR 

Kanoet  4  21-04  over zee  JR 

Regenwulp  1  19-04  over zee  JR 

  22  21-04  over zee  JR 

Witgat  1  16-04  Leidse Vaart  JR 

Dwergmeeuw  134  05-04  over zee (in 1 uur)  JvD/AS 

   258  06-04  over zee (in 1 uur)  JvD/AS/HV/PS 

   3  19-04  over zee  JR 

   63  21-04  over zee  JR 

Lachstern  2  16-04  over binnenduinrand bij 

Duindamse Slag 

 JvD 

Visdief/No. Stern  728  13-04  over zee (in 1 uur)  JvD/AS/HvS 

Visdief/No. Stern  400  17-04  over zee (in 1 uur)  JvD/HV/DP 

Zwarte Stern  2  21-04  over zee  JR 

Oeverzwaluw  6  21-04  over zee  JR 

Rouwkwikstaart  2  08-04  bollenland Puik en Duin  JvD 

Rietzanger  2  06-05  Oud-Leeuwenhorst  RS 

Beflijster  1  21-04  Marelberg  JvD 
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Paapje  1  23-05  Zweefvliegveld  JvD 

Bonte Vliegenvanger  1  20-04  Marelberg  JvD 

Wielewaal  1  02-06  Langeveld  JvD 

Roodmus  1  01-06  Noordduinen  JvD 

     

 

Waarnemers: 

 

JvD = Jelle van Dijk 

DP = Dick Passchier 

JR = Job de Ridder 

AS = Ab Steenvoorden 

HvS = Hans van Stijn 

RS = Rien Sluijs 
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NAJAARS PROGRAMMA IVN LEIDEN 
 
 
SEPTEMBER 

 

Wandelingen: 

zondag 07 14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

Excursie “Vruchten en zaden”.  

   Start: Bezoekerscentrum “Het 

   Reigersbos”. 

 

zondag 07 15.00 uur. Heemtuin, Leiderdorp. 

   Heemtuinexcursie 

 

zondag 07 15.00 – 17.00 uur. Heemtuin Leiderdorp. 

   Kikker- en egelpad. (organisatie MEC) 

   Zelfstandig te lopen voor jong en oud. 

 

zondag 07 14.00 uur. Landgoed “Huys te Warmont”. 

Boswandeling. Start Herenweg 139, 

Warmond. (Parkeren aan de Beatrixlaan!). 

 

zondag14 14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

   Doe-activiteit: “Bouwen met leem” 

(in het kader van het thema van de 

Monumentendag: “Boerenbouw”.  

 Start: Bezoekerscentrum “Het 

Reigersbos”. 

 

zaterdag 20 10.00 – 14.00 uur. Ommedijkse bos, 

Wassenaar. Doe-dag. Sloot en slootkanten 

schoonmaken. 

 

zondag 21 14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

Doe-activiteit/excursie: “Spinnen en 

bodemdiertjes” 

  Start: Bezoekerscentrum “Het 

Reigersbos”. 

 

zondag 21 14.00 uur. Landgoed Oud Poelgeest. 

Start: ingang Laan van Oud Poelgeest, 

Oegstgeest. 

 

zondag 21 14.00 uur. Begraafplaats Groenesteeg, 

Leiden. 

Wandeling over de (voormalige) 

begraafplaats.  

Start: Bij de ingang van de begraafplaats 

aan het eind van de Groenesteeg 126-a te 

Leiden.  

 

zaterdag 27 10.00 – 14.00 uur. Ommedijkse bos, 

Wassenaar. Doe-dag. Sloot en slootkanten 

schoonmaken. 

 

zondag 28 14.00 uur. Heempark, Leiden. 

   Wandeling door het Heempark,  

   Thema: “Zaden en vruchten” 

 

zondag 28 14.00 – 16.00 uur, vanaf MEC 

Leiderdorp.  

   Polderfietstocht langs de mooiste plekjes. 

   (Neem een kijker mee). Deelname gratis. 

OKTOBER 

 

zondag 05 15.00. Heemtuin, Leiderdorp. 

   Heemtuinexcursie.   

 

zondag 05 15.00 – 17.00 uur. Heemtuin Leiderdorp. 

    Kikker- en egelpad. (organisatie MEC) 

    Zelfstandig te lopen voor jong en oud. 

zondag 05 14.00 uur. Het Reigersbos, Cronesteyn, 

Leiden.  

Activiteit voor kinderen vanaf 6 jaar, in 

het kader van de Jeugdnatuurweek. 

Thema: Snelheid. 

 

zondag 05 14.00 uur. Landgoed “Huys te Warmont”. 

   Boswandeling. Start Herenweg 139, 

Warmond. (Parkeren aan de Beatrixlaan!). 

 

zondag 12 14.00 uur. MEC Leiderdorp. 

Paddestoelenexcursie in de Houtkamp en 

de Heemtuin (te Leiderdorp) 

 

zondag 19 14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden 

  Paddestoelenexcursie. 

Start: Bezoekerscentrum “Het 

Reigersbos”. 

 

zondag 19 14.00 uur. Landgoed Oud Poelgeest. 

Start: ingang Laan van Oud Poelgeest, 

Oegstgeest. 

 

zondag 26 14.00 uur. Heempark, Leiden.  

 Wandeling door het Heempark met als 

thema: “Wat zoal ter tafel komt”. 

    Start: Ingang Oegstgeesterweg, Leiden. 

 

zondag 26 14.00 uur. Landgoed “de Horsten”, 

Papeweg, Voorschoten (nabij bij 

kruispunt “Den Deijl” in Wassenaar, dan 

richting Voorschoten aanhouden). 

Toegang (Staatsbosbeheer): € 1,--. 
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NOVEMBER 

zondag 02 14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden.  

    Activiteit voor jeugd en volwassenen, 

 “Bouwen voor beesten”. Start: 

Bezoekerscentrum “Het Reigersbos”. 

 

zondag 09 14.00 uur. Landgoed “Huys te Warmont”. 

Boswandeling. Start Herenweg 139, 

Warmond.     (Parkeren aan de 

Beatrixlaan!). 

 

zondag 16 14.00 uur. MEC Leiderdorp. 

Bomenwandeling vanaf het MEC door de 

Houtkamp en de Heemtuin. 

    Thema: “Bomen in de herfstsfeer”. 

 

DECEMBER 

zondag 14 15.00 uur. Landgoed “de Horsten”, 

Papeweg, Voorschoten (nabij bij 

kruispunt “Den Deijl” in Wassenaar, dan 

richting Voorschoten aanhouden). 

Toegang (Staatsbosbeheer): € 1,--. 

   Thema: Van licht naar donker. Hoe de 

   natuur zich opmaakt voor de komende 

   nacht. 

 

I.V.N. Kindernatuurclub 

(voor jeugd van zes tot elf jaar, in de Leidse Hout, 

Leiden) 

 

De kindernatuurclub wordt in principe gehouden in de 

Leidse Hout, op de laatste woensdag van de maand, van 

14.00 tot 16.00 uur.  

We verzamelen bij het Koetshuis, tenzij er een andere 

plaats is vermeld. Kosten: € 1,00 per keer. 

 

woensdag 24 september Koetshuis, Leidse Hout, 

Leiden. 

Oogstfeest. Alles wat met oogsten te maken heeft, b.v. 

jam maken, graan malen en pannenkoeken maken. 

Opgave vooraf: tel: 071-522.11.11 of 521.36.20 

woensdag 29 oktober.Koetshuis Leidse Hout. Leiden. 

Herfstactiviteit, o.a. bladeren zoeken en knutselen. 

woensdag, 26 november. 

Koetshuis Leidse Hout. Leiden. 

Het weer. Alles over het weer, o.a. windmeters maken, 

wolken kijken, etc. 

woensdag, 17 december.  

Koetshuis Leidse Hout. Leiden. 

Deze dag gaan we gezellige dingen doen in de 

kerstsfeer. 

 

Inlichtingen over de woensdagmiddagactiviteiten in het 

Koetshuis: 

Els Witte  071 - 521.36.20 

 Cobie van Rijn 071 - 522.11.11 

 

I.V.N. Jeugdnatuurclub 

(voor jeugd vanaf zes jaar, in Polderpark Cronesteyn, 

Leiden) 

 

De I.V.N. jeugdnatuuractiviteiten worden (ongeveer) 1 

keer per maand, op een zondag, gehouden, (meestal) 

van 14.00 tot 15.30 uur; voor kinderen vanaf zes jaar. 

Alle activiteiten van deze club starten in het 

Bezoekerscentrum Het Reigersbos in Polderpark 

Cronesteyn en beginnen om 14.00 uur, tenzij anders 

vermeld. 

 

zondag 05 oktober 14.00 uur.  

Activiteiten in het kader van de  Jeugdnatuurweek. 

zondag 02 november 14.00 uur. Voor jeugd en 

 volwassenen. Bouwen voor beesten. 

  

Inlichtingen over de zondagmiddagactiviteiten in het 

Reigersbos: Simon Voorn tel: 071 - 514.42.11. 

 

 

IVN 

Natuurcursussen 
Alle cursusavonden worden gegeven in: het 

Wellantcollege, locatie Oegstgeest, Lange Voort 70, 

Oegstgeest. 

 

IVN HERFSTCURSUS 2003 

Dit is een afwisselende cursus waarin allerlei zaken 

behandeld worden die met het najaar te maken hebben: 

vruchten en zaden, paddestoelen, vogeltrek, bladval en 

bladverkleuring, spinnen en overwinteringvormen. 

De cursus bestaat uit vijf lessen die gegeven worden op 

maandagavonden op 22 september, 6, 20, 27 oktober 

en 3 november 2003. Zij worden gehouden in het 

Wellantcollege, Lange Voort 70 in Oegstgeest. 

Aanvang 19.45 uur en einde ca 22.15 uur. Op 

nabijgelegen natuurterreinen worden voorts nog op 4 

zaterdagochtenden n.l. 27 september, 11 en 25 oktober 

en 1 november 2003, excursies gehouden die duren van 

09.30 uur tot ongeveer 12.00 uur. 

De avonden zijn verdeeld in een theoretisch gedeelte 

vóór de pauze en diverse practicum-onderdelen daarna.  

De kosten bedragen € 42,50, inclusief cursusmateriaal 

en koffie/thee in de pauze. Voorkennis is niet nodig: 

het is een ontdekcursus voor iedereen die meer wil 

weten over de vele veranderingen die in de herfst in de 

natuur plaatsvinden. 
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Opgave en/of informatie bij Tine Noordzij, tel. 071 – 

5177 287, E-mail: 100531.324@compuserve.com  of 

bij Greteke Renaud, tel 071 – 5126 215. 

 

IVN NAJAARSDUINCURSUS 2003 

Als u meer wilt weten over de duinen of meer genieten 

van de duinen als u daarin rondwandelt, volg dan de 

IVN duincursus!  

In deze cursus is er speciale aandacht voor het leven in 

de duinen in het najaar. Het ontstaan van de duinen, 

planten, vogeltrek, en paddestoelen zijn de 

onderwerpen op vier woensdagavonden van 19.30 uur 

tot ca 22.00 uur en vijf excursies op de 

zaterdagochtend. Veel aandacht is er voor de 

samenhang tussen de onderwerpen. Voorkennis is niet 

nodig. 

De cursusavonden vinden plaats in het Wellant 

College, Lange Voort 70 in Oegstgeest. Het cursusgeld 

bedraagt € 49,25, inclusief cursusmateriaal, koffie/thee 

op de avonden en het boek ,,Beleef het Duin”. Als u dit 

boek al hebt, dan is de cursusprijs € 37,50. De avond 

bestaat uit een lezing en diverse practica. De daarop 

volgende zaterdagochtend is er een excursie over dat 

onderwerp. 

De data voor de avonden zijn: 10 en 24 september en 8 

en 22 oktober. De excursies zijn op 20 (niet op 13 dus) 

en 27 september, 11 en 25 oktober en 1 november. 

Nadere informatie bij Marleen Lips tel. 071 – 532 4404 

of per E-mail: m.lips-e.mistiaen@planet.nl 

 

IVN VOGELCURSUS 2003. 

Bent U ook zo geboeid door het gedrag van vogels en 

het mysterie van de vogeltrek? Wilt U alles weten over 

de in ons land overwinterende vogels en hun voeding? 

Kom dan naar de cursus ,,Vogels in de winter”! Er zijn 

vijf theorielessen op de dinsdagavonden 23 september, 

7 oktober, 21 oktober, 28 oktober  en 11 november. Er 

wordt aandacht besteed aan onderwerpen als vliegen en 

veren, vogeltrek, overwinteringsgebieden van eenden, 

ganzen en wilde zwanen, roofvogels en vogels in de 

tuin en hun wintervoeding. Voorkennis is niet nodig.  

De avonden worden gehouden op het Wellantcollege, 

Lange Voort 70 te Oegstgeest,  beginnen om 19.45 uur 

en eindigen om ca 22.15 uur. 

Tevens zijn er vijf excursies op zaterdagochtend: 4 

oktober, 18 oktober, 25 oktober, 8 november en 13 

december. We gaan naar de duinen bij Noordwijk, de 

Amsterdamse Waterleidingduinen, Vogelplas 

Starrevaart, één dag naar de Oostvaardersplassen en 

één dag naar Zeeland (ganzen kijken).  

De kosten bedragen € 45,--, inclusief lesmateriaal en 

koffie/thee op de avonden. 

Opgave en/of informatie bij: Dineke Kistemaker, 

Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk, Tel: 071 – 3612 

219. 
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Lijst van werkgroepen en commissies 
 

Beheerscommissie Natuurcentrum  

Wim Baalbergen 

Schoolstraat 15 

2202-HC Noordwijk 

Telefoon: 071-3610210 

 

Coördinatie bezoek Natuurcentrum  

Ineke van Dijk 

Duinkant 20 

2203-NK Noordwijk 

Telefoon: 071-3616954 

 

Excursies 

Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

Telefoon: 071-3610945 

 

Jeugdnatuurclub 

Nel Nooyen 

Joh. Molegraafstraat 14 

2201-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3611347 

 

Kantine voorziening Natuurcentrum  

Ibolyka Meyer 

Hoorneslaan 612 

2221-GL Katwijk 

Telefoon: 071-4026271 

 

Ledenadministratie  

Jan Veefkind 

Breloftpark 26 

2201-TE Noordwijk 

Telefoon: 071-3612368 

 

Mossenwerkgroep Hollands Duin 

(samen met KNNV-afd. Leiden) 

Joop Kortselius 

Morsebellaan 88 

2343 BN Oegstgeest 

Telefoon: 071-5172966 

 

Paddenbescherming  

Jan Jacobs 

Prins Bernardstraat 7 

2202-LD Noordwijk 

Telefoon: 071-3610396  

 

 

 

 

 

Paddestoelenwerkgroep 

Kees Verweij 

Vinkenlaan 23 

2201-BR Noordwijk 

Telefoon: 071-3612219 

 

Plantenwerkgroep  

Ees Aartse 

Residence Oranje; Gr. Hoogwaak 211 

2202-TZ Noordwijk 

Telefoon: 071-3688911 

 

Redactie De Strandloper 

Kees Erkelens 

Stakman Bossestraat 68 

2203-GL Noordwijk 

Telefoon: 071-3614143 

 

Veldwaarnemingen 

Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

Telefoon: 071-3610945 

 

Vlinderwerkgroep 

Fons en Els Schlatmann 

Juffermansstraat 29 

2341-JJ Oegstgeest 

 

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




