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AGENDA 
 

 

Lezingen: 
 

vrijdagavond 26 maart 2004:    

Jaarvergadering met o.a. eigen bijdragen (opnamen 

met toelichting) van verschillende leden. 

 

Excursies: 
 

zaterdag 17 april 2004:    

Excursie naar Thijsse's Hof in Bloemendaal. Vertrek 

om 9.30 uur vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum te 

Noordwijk.  

 

vrijdag 14 mei 2004: 

Nachtegalenexcursie van 20.00 - 22.00 uur. 

Verzamelen bij de ingang van de Noordduinen aan 

de Duinweg. 

 

zaterdag 5 juni 2004: 

Plantenexcursie naar het Natuurontwikkelings-

gebied Langevelderslag van 10.00 - 12.00 uur. 

Verzamelen bij het begin van de Noraweg tegenover 

de jeugdherberg. 

 

 

vrijdag 17 september tot zondagavond 19 september 

2004: 

Waddenexcursie naar Vlieland.  

Nadere mededelingen hierover volgen nog.  

 

Jeugdactiviteiten in en rond het Natuurcentrum: 

 

zaterdag 17 april 2004: 

Weidevogelexcursie per fiets naar de Polder Hooge-

weg van 10.00 - 12.00 uur. 

 

zaterdag 15 mei 2004:      

Bijenexcursie van 10.00 - 12.00 uur. Verzamelpunt: 

parkeerplaats van de Openbare Bibliotheek. 

 

zaterdag 26 juni 2004: 

Slootjesexcursie. Verzamelpunt: begin Varkens-

boslaan achter het landgoed Offem te Noordwijk. 

 

Inloopochtenden in het Jan Verwey Natuur-

centrum 
 

zaterdag 6 maart 2004 van 10.00 - 12.00 uur 

zaterdag 3 april 2004 van 10.00 - 12.00 uur 

zaterdag 1 mei 2004 van 10.00 - 12.00 uur 

zaterdag 5 juni 2004 van 10.00 -12.00 uur 

 

Verslag van de ledenvergadering gehouden op 

vrijdag 28 november 2003  
 

Aanwezig: circa 65 leden 

 

Opening 

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

ledenvergadering en heet de aanwezigen, in het 

bijzonder de sprekers van hedenavond, van harte 

welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Fietspadenplan in en rond de polder Hogeweg: 

De voorzitter deelt mee, dat enkele leden van het 

bestuur een voorlichtingsavond van de Provincie 

hebben bijgewoond, waarop een regionaal 

fietspadenplan werd gepresenteerd in en rondom de 

polder Hogeweg. Een tweetal varianten voorzag 

zelfs in een doorsnijding van deze polder. De 

voorzitter vindt het onbegrijpelijk, dat er aan de ene 

kant tal van inventarisatiegegevens door onze 

vereniging aan de Provincie zijn geleverd, die de 

waarde van deze polder duidelijk benadrukken, 

terwijl aan de andere kant door de Provincie plannen 

worden ontwikkeld, die voor de vogelstand een be-

langrijke bedreiging vormen. Inmiddels is de 

Provincie van het standpunt van de vereniging 

duidelijk op de hoogte gesteld.  

Folder van Vogelbescherming over de ganzen: De 

voorzitter wijst op een folder van Vogel-

bescherming, waarin de lezer wordt uitgenodigd om 

toch vooral een kijkje te gaan nemen bij de vele 

ganzen, die in de wintermaanden in Nederland 

overwinteren. 

Aan dit initiatief is wel het een en ander vooraf 

gegaan, want in het kader van de nieuwe Flora- en 

Faunawet, waarin onder bepaalde omstandigheden 

weer op ganzen mag worden gejaagd, schijnt 

Vogelbescherming nogal ver te zijn gegaan in het 

sluiten van een compromis. Lang niet iedereen is 
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hier gelukkig mee, zodat deze folder ook met 

gemengde gevoelens wordt bekeken. 

 

Rondvraag 

Allereerst meldt de voorzitter, dat hij onlangs een 

Zeeoor langs het Noordwijkse strand heeft 

gevonden. Bekend is, dat deze schelpen behoorlijk 

wat zuidelijker voorkomen. Het is nog niet duidelijk 

hoe deze schelp hier terecht is gekomen. 

Onlangs werden vele vogelaars opgeschrikt met de 

mededeling, dat er in de voormalige kloostertuin te 

Katwijk Binnen niet minder dan een 

Woestijnbraamsluiper is waargenomen. Deze grote 

vreugde werd naderhand wat getemperd door latere 

beweringen, dat het hier misschien ook zou kunnen 

gaan om een lokale variant van de Braamsluiper. Het 

laatste woord hierover is nog niet gezegd. 

Er is wat ongerustheid ontstaan over het kappen van 

hout rond de grote vijver op het landgoed 

Leeuwenhorst. Hierover wordt navraag gepleegd. 

Tot slot wordt er een Buizerd op een tuinderij in de 

Elsgeesterpolder gemeld.  

 

Lezing van Wim Tijsen en Henk Schobben over 

Kleine Zwanen 

Na de rondvraag verleent de voorzitter het woord 

aan Wim Tijsen en Henk Schobben. 

Beide heren doen al geruime tijd studie naar de trek 

en het gedrag van Kleine Zwanen. Ze wonen allebei 

in de Wieringermeer, zodat ze de Kleine Zwanen als 

het ware binnen handbereik hebben. 

Allereerst laten ze zien waar de Kleine Zwanen 

broeden en waar zij buiten het broedseizoen de 

winter doorbrengen. Afhankelijk van het voedsel 

kunnen dat verschillende terreinen zijn. In het begin 

eten zij de knolletjes van Fontijnkruiden in het water. 

Later zitten zij wat meer op het land, waar zij op 

zoek gaan naar oogstresten e.d. Aan de hand van 

ringen en zenders kunnen zij de verschillende 

locaties, die Kleine zwanen bezoeken, vrij aardig 

volgen. Zo bleek bijvoorbeeld, dat ze er geen moeite 

mee hebben even voor een korte tijd naar Engeland 

te vliegen. 

De voorzitter stelt aan het einde van hun betoog vast, 

dat er vanavond veel nieuwe gegevens over deze 

bijzondere vogelsoort naar voren zijn gebracht, die 

veelal uit eigen ervaring zijn gevonden. Namens alle 

aanwezigen dankt hij hen voor hun bijdrage. 

 

Datum volgende vergadering en sluiting 

Na de lezing sluit de voorzitter deze bijeenkomst. De 

volgende bijeenkomst is op vrijdag 30 januari a.s. 

Tijdens deze avond zal de voorzitter spreken over de 

bijzondere flora van de duinen. Tot slot wenst de 

voorzitter ieder wel thuis. 

 

 
Verslag van de ledenvergadering gehouden op 

vrijdag 30 januari 2004  
 

Aanwezig: circa 80 leden 

 

Opening 

De voorzitter, Jelle van Dijk, opent deze vergadering 

en heet de aanwezigen van harte welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Fietspadenplan in en rond de polder Hogeweg: In 

aansluiting op zijn toelichting over dit onderwerp 

tijdens de vorige ledenvergadering deelt hij mee, dat 

inmiddels gedeputeerde Norder (Vervoer) is 

uitgenodigd voor een gesprek. Verder heeft hij met 

de heer Houtzagers gesproken, de presentator van 

het fietspadenplan, en deze wist te vertellen, dat er al 

vele reacties op het plan waren binnengekomen. Hij 

kon nog niet zeggen hoeveel er positief of negatief 

t.o.v. het plan waren. 

Rijn-Gouwe Lijn: De voorzitter heeft met enkele 

bestuursleden onlangs een voorlichtingsavond over 

deze nieuwe sneltramlijn bijgewoond. Deze 

sneltramlijn is gepland tussen Gouda en Noordwijk. 

Tussen Katwijk en Noordwijk is er een keuzemoge-

lijkheid van drie verschillende tracés. Een ervan is 

gepland langs de huidige provinciale weg door de 

polder Hogeweg. Zou voor dit laatste worden 

gekozen dan bestaat er een zeer grote kans, dat langs 

dit tracé woningen en bedrijven gebouwd zullen 

worden om het financiële draagvlak van deze lijn te 

vergroten. Inmiddels is door onze vereniging 

duidelijk kenbaar gemaakt, dat deze variant 

buitengewoon verwerpelijk is. 

Ontwikkeling middengebied: Voor het 

middengebied tussen Noordwijk Binnen en 

Noordwijk aan Zee wordt een zg. masterplan 

ontwikkeld, dat voorziet in een nadere invulling van 

dit gebied. De voorzitter is even gaan kijken om na 
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te gaan wat dit plan precies inhoudt. In eerste 

instantie wordt gedacht aan een verdere invulling 

voor het gebied rond het Bollenbad. Overigens 

wordt gestreefd de openheid tussen het Dompad en 

de Nieuwe Zeeweg te bewaren en de bollenteelt daar 

te behouden. 

Contributie: De voorzitter deelt mee, dat met 

ingang van 2005 de minimumcontributie zal worden 

verhoogd van 5,- naar 7,50 Euro. Op deze manier 

komen in elk geval de kosten van De Strandloper 

eruit. 

Plan Morgenster: Zoals de plannen er nu uitzien en 

wanneer er niet al te veel bezwaren komen is het te 

verwachten, dat in het najaar van 2005 met het 

renoveren van het huidige Natuurcentrum zal 

worden begonnen. Overigens ligt er nog steeds geen 

aanbod van de gemeente voor een reëel huurbedrag 

voor een nieuw onderkomen op tafel. In december 

vorig jaar is er op het gemeentehuis een gesprek 

geweest, maar dit is t.a.v. de financiële afspraken 

heel teleurstellend verlopen. 

Gesprek met het Staatsbosbeheer: Gisteren heeft 

er op het kantoor van het Staatsbosbeheer aan de 

Duinweg een gesprek plaatsgevonden. Daarbij 

kwamen verschillende onderwerpen aan de orde 

zoals het dunnen van de dennen, het moun-

tainbikepad, de recreatiedruk, de inventarisaties e.d. 

Dit gesprek tussen het bestuur en de nieuwe 

boswachter werd als heel positief ervaren. Door 

allerlei wisselingen in het verleden was dit overleg, 

dat jaarlijks plaatsvond, wat in het slop geraakt. 

Opvolging secretaris: Tijdens de jaarvergadering in 

maart 2003 had Kees Verweij al aangegeven zich 

niet meer herkiesbaar te stellen voor de functie van 

secretaris. Deze taak zou hij echter nog blijven 

waarnemen, totdat een opvolger was gevonden. 

Inmiddels is er een opvolger gevonden in de persoon 

van Cock Schrameijer. 

Tijdens de komende jaarvergadering zal zijn 

benoeming worden voorgedragen. 

 

Rondvraag en waarnemingen 

De tuin van de secretaris blijkt een waar 

vogelparadijs te zijn, want eind november vorig jaar 

is daar de enige Pestvogels in Noordwijk gezien. 

Verder werd er vorige week een Zwartkop gezien. 

Tot slot wordt melding gemaakt van een Bruine 

Kikker, die al rondliep, kennelijk actief geworden 

door het zachte winterweer.  

 

Lezing van de voorzitter, Jelle van Dijk, over de 

flora van de duinen 

 

Na de rondvraag verleent de secretaris de voorzitter 

weer het woord om zijn lezing te geven. 

De afgelopen jaren heeft Jelle van Dijk, ondermeer 

ter voorbereiding van de Natuurgids en het 

jubileumboek van de Noordwijkse Golfclub, zowel 

aan de zuid- als noordzijde van Noordwijk de duinen 

op bijzondere plantensoorten geïnventariseerd. 

Daarbij heeft hij tal van opnamen gemaakt, die hij 

thans laat zien en van commentaar voorziet. 

Hij begint met de Coepelduinen en laat daarbij 

verschillende zeldzame planten zien als de 

Aardkastanje, de Gele Hoornpapaver en het 

Hondskruid. Boven  Noordwijk komen o.a. het Stof-

zaad, de Borstelkrans, de Aardbeispinazie, de 

Zijdeplant en het Donderkruid ter sprake. 

Hij gaat daarbij in op de veranderingen in het 

duingebied, die beslist de nodige invloed op de 

plantengroei hebben, wat door hem nader wordt 

toegelicht. Opvallend is, dat er voor vele aanwezigen 

toch heel veel nieuwe soorten te zien zijn, die slechts 

op enkele kilometers afstand groeien. Duidelijk 

wordt gemaakt, dat wanneer men maar heel goed 

kijkt, er toch nog van alles te ontdekken valt. 

Aan het einde van de lezing dankt de secretaris Jelle 

van Dijk voor zijn boeiend verhaal.  

 

Datum volgende vergadering en sluiting 

Eerst wordt de komende ledenvergadering gemeld. 

Deze vindt op vrijdagavond 27 februari a.s. plaats. 

Dan zal Gert Bayens spreken over Eksters en 

Kraaien.  

Hierna sluit de voorzitter deze vergadering en wenst 

een ieder wel thuis. 
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NATUURKALENDER 
 

Welkom bij de eerste aflevering van de 

Natuurkalender! 

Heeft u iets leuks of interessants te melden dan 

kun u dit opsturen naar Kees Erkelens, Stakman 

Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk. U kunt het 

ook mailen naar: strandloper_nl@hotmail.com 

Hieronder een bloemlezing van het afgelopen 

halfjaar: 

 

- Hoornaar: op 30 juli 2003 zagen wij deze zeer 

grote wesp op de muur van ons huis aan de L. 

Hellenberghof zitten. Een week eerder was ik 

gebeld door Fokke Groenewoud die ook een 

dergelijke wesp had waargenomen. Jelle van Dijk  

 

-Kolibrievlinder: zoals op veel andere plaatsen in 

ons land werd deze bijzondere vlinder ook in 

Noordwijk gezien. In ons tuintje aan de L. 

Hellenberghof werd deze vlinder gezien op 31 juli, 

5 augustus en 12 augustus 2003. Jelle van Dijk 

 

-Vanmiddag ( 15 nov. 2003) landde met veel 

kabaal een grote groep ( circa 100??)  Spreeuwen 

op de zijgevel van ons huis, om in en paar minuten  

alle besjes van de wingerd op te eten. C.E. 

 

-25 december vloog een Bonte Kraai laag naar 

zuid over de Viktorwijk in Noordwijkerhout 

Merijn van Leeuwen 

 

-Na een paar stormdagen aan het eind van 2003 

spoelden er veel  zeedieren aan op het noordwijkse 

strand. Er lagen diverse leuke en zeldzame soorten 

tussen. Zo vond ik op 25 en 28 december 2003 bij 

paal 81:  Otterschelp; enkele, levend!     

Japanse oester; tientallen, levend.  

Muiltje; tientallen, levend 

Wijde mantel;1, levend 

Helmkrab; tientallen 

Gewone slangster; tientallen, levend 

Nagelkrab; enkele, Wim Kuijper 

 

- donderdag 5 februari 2004:  een grote groep 

Wulpen (circa 700) in de Hemmer Polder even  

ten noorden van Warmond.  Herbert de Bruin. 

 

-Op 15 februari 2004 vloog er al een Kauw met 

nestmateriaal over Duinpark. Normaal beginnen 

Kauwen eind maart of begin april aan de 

nestbouw. Zou de huidige ravage in het Duinpark 

de vogels hebben verleid maar vast wat 

nestmateriaal te verzamelen? Jelle van Dijk  

 

-zondag 15 februari hoorden we voor het eerst 

weer ’s morgens in alle vroegte ( om een uur of 

half 6 ) de Merels fluiten. C.E. 

 

-Op 17 -2 2004 zagen wij een kerkuil in de 

zeereep, thv de zeetrekhut. Deze volwassen vogel 

was hier aan het jagen en liet zich mooi zien.   

Richard Zonneveld 

 

-dinsdag 17 februari 2004: een mannetje 

Zwartkop in de tuin. Dineke Kistemaker. 

 

-18 februari zagen we in Oegstgeest al weer het 

eerste Speenkruit  bloeien. C.E 

 

- donderdag 19 februari 2004: een grote groep 

Fraters in de Coepelduinen tussen Noordwijk  en 

Katwijk (circa 50) na ongeveer 10 jaar 

afwezigheid! Dineke Kistemaker en Kees Verweij. 

 

- donderdag 19 februari 2004: wederom een 

doublet van een Otterschelp op het strand even  

ten zuiden van de Kon. Astridboulevard te 

Noordwijk aan Zee. Wordt verder algemeen 

gevonden langs zandstranden aan de Middellandse 

Zee.  Dineke Kistemaker en Kees Verweij. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kijk ook voor leuke waarnemingen eens op onze website www.strandloper.nl  onder : Laatste vogelnieuws. 

http://www.strandloper.nl/
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JAARVERSLAG 2003 VAN DE SECRETARIS 
 
Kees Verweij 

 

Zoals gebruikelijk volgt hier een beknopt 

jaarverslag, waarin alle belangrijke punten in 

herinnering worden geroepen die zich in 2003 

binnen onze vereniging hebben afgespeeld. Uit dit 

jaarverslag blijkt, dat 2003 voor onze vereniging 

een jaar is geweest waarin zich veel heeft 

afgespeeld en waarin door alle betrokken 

vrijwilligers weer heel wat werk is verricht. 

 

Bestuur 

In de samenstelling van het bestuur veranderde 

niets. Weliswaar had de secretaris aangekondigd 

zich niet meer herkiesbaar te stellen maar voor de 

goede orde zou hij de taken nog blijven 

waarnemen totdat er een geschikte opvolger zou 

worden gevonden. Deze opvolger is inmiddels in 

de persoon van Cock Schrameijer gevonden en als 

de ledenvergadering akkoord gaat zal hij eind 

maart 2004 in functie treden.  

Verder werd Nel Nooijen tot vice-voorzitter 

benoemd. 

Tot slot waren volgens het rooster van aftreden 

naast de secretaris tevens de bestuursleden Rien 

Sluijs en Jan Jacobs aftredend. Beide 

laatstgenoemde bestuursleden stelden zich wel her-

kiesbaar en werden tijdens de Jaarvergadering 

terstond herbenoemd. 

Omdat het bestuur zich voornamelijk bezighoudt 

met vergaderen, correspondentie, administratie e.d. 

werd er eens een keer voor enige afwisseling 

gezorgd. Zo organiseerde Jan Jacobs voor het 

bestuur op 14 mei een leuke excursie naar het 

natuurgebied Wassergeest bij Lisse. 

 

Leden 

Dit jaar werden we helaas geconfronteerd met het 

overlijden van twee leden, die in brede kring 

binnen onze vereniging bekend waren.  

De eerste was Ton Swanen, een bekend gezicht bij 

de lezingen en op excursies. De tweede was 

Willem van der Niet, die vooral bekend was door 

zijn werk in het vogelasiel.  

 

Jan Verwey Natuurcentrum 

Ook 2003 was voor het Jan Verwey 

Natuurcentrum een belangrijk jaar. In het 

jaarverslag over 2002 werd al uitvoerig stilgestaan 

bij de ontwikkelingen in het gebied waarin het Jan 

Verwey Natuurcentrum gevestigd is. Zo zal het 

Natuurcentrum moeten verdwijnen om plaats te 

maken voor woningbouw. De opbrengst van deze 

woningen moet de bouw van de nieuwe Witte 

School financieel dragen, omdat deze school vóór 

de brand veel te laag verzekerd was. 

Op 9 januari had het bestuur een gesprek met 

wethouder Duijndam, die ons bij deze gelegenheid 

verzekerde, dat de vereniging ook in de toekomst 

zou kunnen rekenen op een onderkomen op basis 

van een betaalbaar tarief. Vooral dit laatste bleek 

naderhand toch niet zo duidelijk vast te liggen, 

want op een gegeven moment werden we via 

ambtelijke zijde getrakteerd op een vooruitzicht 

van een huurprijs van Euro 27.000,-. Om dit 

bedrag tot reële proporties te kunnen terugbrengen 

was wel weer het nodige overleg noodzakelijk. 

Thans verkeren we nog steeds in onzekerheid over 

de uiteindelijk te betalen huurprijs.  

Een gunstige bijkomstigheid is de goede relatie, 

die we hebben opgebouwd met de Openbare 

Bibliotheek die naast het huidige Natuurcentrum is 

gelegen. Er zijn echter principe-afspraken gemaakt 

over gezamenlijk gebruik van een ruimte en een 

eigen bibliotheekruimte. 

Een vervelend punt was het feit dat de gemeente 

op advies van de politie het struikgewas aan de 

achterzijde van het Natuurcentrum had 

weggehaald, zulks met het doel een goed uitzicht 

te kunnen hebben op de zuidzijde van het 

Natuurcentrum. Dit had juist een averechts effect, 

want de vernielingen, graffiti e.d. namen toe. 

Naderhand heeft de Gemeente Noordwijk de 

gehele zijkant weer met Rimpelroos ingeplant. 

De activiteiten van de Educatieve werkgroep 

stonden behoorlijk onder druk, want het aantal 
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begeleiders neemt door vergrijzing e.d. gestadig af. 

Men heeft moeite om aan de vraag van de scholen 

te voldoen. Overigens is het de vraag of we ook in 

de toekomst de scholen op deze wijze kunnen 

bedienen, want zo'n ruime expositieruimte als we 

nu hebben, zit er in de toekomst waarschijnlijk niet 

in. 

Dat het Natuurcentrum ook in 2003 aan zijn doel 

heeft beantwoord moge blijken uit de vele 

bijeenkomsten, die daar werden gehouden, zoals de 

inloopochtenden, de bijeenkomsten van de diverse 

werkgroepen, de jeugdclub en vele andere. 

 

Acties en activiteiten 

Een rustig jaar was ons ook in 2003 niet gegund, 

want verschillende malen werden we opgeschrikt 

door onverwachte ontwikkelingen. Zo dreigde er 

een grote zendmast te worden opgericht op het 

Wantveld te Katwijk ten zuiden van de Coepeldui-

nen. In samenwerking met Duinbehoud kon dit 

initiatief gelukkig in andere banen worden geleid. 

Ook was er nog even sprake van dat ten noorden 

van Noordwijk een dergelijke mast zou worden 

opgericht. Dit bleek gelukkig loos alarm. 

De bermen in "De Zuid", een villawijk in 

Noordwijk, stonden het afgelopen jaar weer 

behoorlijk onder druk. Zo verschijnen er steeds 

meer paaltjes en tegels en bovendien heeft de ge-

meente Noordwijk langs verschillende bermen 

weer dennen aangeplant. Deze ontwikkelingen 

waren goed voor een duidelijk gesprek bij de 

gemeente Noordwijk. Om het een en ander nog 

eens duidelijk te illustreren werd op initiatief van 

onze vereniging een speciale plantenexcursie 

georganiseerd voor de bewoners van De Zuid, die 

goed werd bezocht. 

In het gebied van het Zuid-Hollands Landschap in 

het Langeveld zijn een duinrel en poelen 

aangelegd. Daarbij is onder de Langevelderslag 

een paddentunnel aangebracht. In samenwerking 

met onze vereniging zal het effect van deze tunnel 

worden gevolgd. Zonodig zullen aanvullende 

maatregelen worden getroffen, zoals een geleiding 

langs de bermen om de padden in de richting van 

de tunnel te sturen.  

De voorzitter werd diverse malen geraadpleegd 

door instanties op het gebied van planning, 

ruimtelijke ordening e.d. De giften hiervoor 

vormden een welkome aanvulling van de vereni-

gingskas. 

Op 10 mei vond de landelijke fietsdag plaats. Voor 

de bemensing van een stand te Lisse moest onze 

vereniging alleen zorgdragen, omdat andere 

natuurverenigingen niet in staat bleken hiervoor 

vrijwilligers te leveren.  

Het blijft wat eentonig, maar voor wat betreft de 

gemeente Noordwijk moeten we steeds alert 

blijven. Zo hebben we ook nog een pleidooi 

gehouden voor het behoud van de orchideeën in de 

Grashoek tijdens het onderhoud van bermen en 

sloten. Verder bespraken we de folder "Niet 

Storen" van Vogelbescherming met het doel de 

bomen tijdens het broedseizoen zoveel mogelijk te 

ontzien. 

Er is een opzet gemaakt voor de samenstelling van 

een fotoarchief. De eerste bijdragen zijn al binnen. 

Bij deze nog even een extra oproep om materiaal 

(tijdelijk) af te staan t.b.v. ons archief. 

Op zaterdag 1 november vond de Natuurwerkdag 

plaats. Verschillende leden togen in de richting van 

het Langeveld om op het terrein, waar op initiatief 

van het Zuid-Hollands Landschap de duinrel en de 

poelen zijn aangelegd, de opgeschoten wilgen uit 

de grond te trekken. 

Inmiddels werd ook een plan ontwikkeld voor de 

inrichting van een vleermuizenvitrine, die straks 

een plaatsje krijgt in het nieuwe 

Atlantikwallmuseum aan de Bosweg. 

Om tot slot alle medewerkers voor al hun werk 

even in het zonnetje te zetten werd op 7 november 

jl. een speciale medewerkeravond georganiseerd 

die als vanouds weer zeer geanimeerd verliep.  

 

Speciale ontwikkelingen 

Naast de gebeurtenissen, die zo even zijn 

geschetst, waren er nog enkele zaken die onze 

aandacht eisten.  

Zo bereikte ons het bericht, dat voor het open 

gedeelte tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk 

aan Zee nieuwe gemeentelijke plannen in de maak 

waren. De open ruimte was tot dusverre bijkans 

heilig, dus wij waren benieuwd, wat de gemeente 

"in haar schild" voerde. Volgens de laatste 

berichten zal voornamelijk het gebied rond het 

Bollenbad worden bekeken. 

Ook de polder Hoogeweg kent geen rust. In 

november jl. werden we opgeschrikt door een 

provinciaal fietspadenplan, dat voorzag in twee 

fietspaden dwars door het poldergebied zouden 

voeren. Dat zoiets bepaald niet bevorderlijk is voor 

de vogelstand in deze polder laat zich gemakkelijk 

raden. Van de zijde van onze vereniging is 

inmiddels bij Gedeputeerde Staten en de 

verantwoordelijke ontwerpers hiervan een 

duidelijk protest gedeponeerd. 

Verder was er een voorlichtingsavond van de 

projectgroep die verantwoordelijk is voor de 

ontwikkeling van de Rijn-Gouwelijn. Ook deze 

ontwikkeling is niet zonder zorg, want mocht men 

in de toekomst besluiten tot de aanleg van het tracé 

langs de provinciale weg en de polder Hoogeweg 



 10 

dan zou hiervan een aanzuigende werking kunnen 

uitgaan van woningen en bedrijven. Inmiddels is 

onze zienswijze verzonden.  

Het Milieuoverleg Duin- en Bollenstreek is zo 

langzamerhand een "zorgenkindje" geworden. De 

animo vanuit een aantal organisaties is tot een 

minimum gedaald, reden waarom de voorzitter van 

dit orgaan, die tevens voorzitter van onze 

vereniging is, dit punt aan de orde heeft gesteld. 

Alle participerende organisaties werd verzocht te 

reageren op de vraag of zij het zinnig vinden dit 

overlegorgaan verder te ondersteunen. 

 

Werkgroepen 

Ook het afgelopen jaar is een aantal werkgroepen 

weer enthousiast aan het werk geweest, zoals 

bijvoorbeeld de Mossenwerkgroep, de 

Paddestoelengroep en de Vogelwerkgroep. 

Ook de Jeugdclub werd goed bezocht en er zijn 

verschillende leuke excursies en bijeenkomsten ge-

weest. 

Andere werkgroepen, die ook het afgelopen jaar 

veel werk hebben gedaan zijn de 

Paddenbeschermingsgroep, de Educatieve 

werkgroep, belast met de ontvangst van groepen en 

scholen en de organisatie van het Herfstnatuurspel, 

en de Redactie van de Strandloper. 

Wat meer op de achtergrond opereren de 

Weidevogelgroep, de Kantinevoorziening en de 

Bibliotheekgroep, maar hun werk doet zeker niet 

onder voor de werkzaamheden van anderen binnen 

onze Vereniging. 

De Beheerscommissie van het Natuurcentrum 

verloor zijn oude coördinator maar gelukkig werd 

een opvolger gevonden in de persoon van Jan 

Jacobs. Bedacht moet worden dat deze functie in 

zijn huidige vorm nog slechts duurt, zolang het 

Natuurcentrum nog niet wordt afgebroken.  

Laten we ook de "Poetsclub" niet vergeten, die 

steeds het Natuurcentrum in een zo goede conditie 

weet te houden.  

Het onderhoud van het Natuurcentrum werd, gelet 

op de onzekere toekomst, op een laag pitje gezet. 

De tuin bleef echter wel aandacht vragen. 

Naast deze werkgroepen zijn er nog enkele leden, 

die in hun eentje een belangrijke taak hebben. Te 

denken valt aan het coördineren van bezoeken aan 

het Natuurcentrum, het verzorgen van de 

veldwaarnemingen en de ledenadministratie. Deze 

werkzaamheden vallen misschien niet zoveel op, 

maar zijn wel ontzettend belangrijk voor het wel-

slagen van onze vereniging.  

 

Excursies 

 

22 februari: Excursie naar het Gelderse IJssel- 

gebied. 

23 april: Vogel- en plantenexcursie naar het 

 landgoed Offem. 

16 mei: Nachtegalenexcursie in de Noordduinen. 

16 augustus: Vogelexcursie naar Friesland. 

19 t/m 21 september: Waddenweekend op Schier- 

monnikoog. 

25 oktober: Vogelexcursie naar de Pier van 

 IJmuiden. 

30 december: Ganzenexcursie naar het Zeeuwse 

Deltagebied. 

 

Lezingen 

 

31 januari: Lezing van Prof. D. de Jonge over het          

Amsterdamse Bos. 

 28 februari: Lezing van Ruud Schaafsma over 

IJsland. 

28 maart: Jaarvergadering met een keuze van dia's 

uit werk van eigen leden.  

26 september: Lezing van Han Meeuwsen over 

natuurfotografie.  

31 oktober: Lezing van Ab Steenvoorden over de 

vogels van Bhutan. 

28 november: Lezing van Wim Tijsen en Henk 

Schobben over Kleine zwanen.  

 

Slotwoord 

Naast de vele activiteiten die in dit verslag 

beschreven staan is er nog veel meer werk verricht. 

Vele vrijwilligers hebben menig uurtje aan onze 

Vereniging besteed. Ook voor hen hierbij een extra 

woord van dank.  

 

Uitnodiging voor de jaarvergadering 
 
De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op vrijdag 26 

maart a.s. in het Jan Verwey Natuurcentrum, 

Weteringkade 27 te Noordwijk. 

Na behandeling van enkele punten van 

huishoudelijke aard volgt de verkiezing van het 

bestuur. Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar 

aftredend de voorzitter Jelle van Dijk en het 

bestuurslid Ineke van Dijk. Beide bestuursleden 

stellen zich herkiesbaar. Inmiddels is voor de 

secretaris Kees Verweij een opvolger gevonden in de 

persoon van Cock Schrameijer. Hij wordt middels 

deze uitnodiging officieel als kandidaat voor de 
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functie van secretaris voorgedragen. Door de leden 

kunnen voor de drie vacatures nieuwe bestuurs-

kandidaten worden voorgedragen tot voor de 

aanvang van de jaarvergadering.   

Tijdens deze vergadering komen ook het jaarverslag 

van de secretaris en het financiële verslag van de 

penningmeester ter sprake, welke u beide in deze 

Strandloper kunt vinden. Verder brengt de 

Kascommissie verslag uit van haar onderzoek. Ook 

zal een nieuwe kascommissie moeten worden 

benoemd. 

Zoals gebruikelijk zal tijdens deze vergadering aan 

leden de gelegenheid worden geboden de staaltjes 

van hun beste fotografische kunnen ten toon te 

spreiden. De ervaring heeft geleerd, dat zo'n opzet 

vele boeiende verrassingen kan bieden en voor de 

nodige afwisseling zal zorgen. 

Het bestuur wenst u een plezierige jaarvergadering 

toe en hoopt wederom, dat velen weer de weg naar 

het Jan Verwey Natuurcentrum zullen weten te 

vinden. Graag tot ziens op de jaarvergadering!  

                        

VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING 

NOORDWIJK 
 

JAARREKENING 2003 
 
 

 

UITGAVEN   Begroting 2003 Exploitatie 2003 Begroting 2004 

 

Bestuur/Algemeen   1.200               1.757          1.200 

Activiteiten/Werkgroepen   1.000     1.120          1.100 

Waddenweekend               2.050       1.892          2.450 

Contributies derden      250           198                250 

JVNC Exploitatie/Onderhoud 1.000    1.548                        500 

JVNC Energie    1.500     1.798          2.000 

Strandloper    4.000      3.821          4.000 

 

Batig Saldo nr Alg Reserve     --,--                  281             --,-- 

     __________________________________________ 

 

Totaal              11.000             12.415                   11.500 

 

 

 

 

INKOMSTEN 

 

Contributies/Donaties              4.700      4.978                    5.000 

Giften/Subsidies/Diversen                500                 2.085         1.000 

Rente        600           586            600 

Verkoop Natuurgids      500           643                300 

Waddenweekend              2.450      2.333         2.450 

JVNC Inkomsten divers     650           970               900 

Strandloper Advertenties       600            820              750 

 

Nadelig Saldo tlv Alg Reserve        1.000          --,--             500            

     __________________________________________ 

    

Totaal              11.000            12.415                  11.500 
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BALANS per  1 januari 2003 

 

Activa       Passiva 

 

Voorraad/Bezittingen       p.m.  Algemene reserve                  14.501 

Banksaldi    21.251  Reserve Onderhoud/Bouw            5.750                  

       Reserve Gierzwaluwfonds            500 

Reserve Wintervoedering           500  

                                     ______                       _______ 

Totaal                                                 21.251                                                                  21.251 

 

 

BALANS per  31 december 2003 

 

Activa       Passiva 

 

Voorraad/Bezittingen         p.m.            Algemene reserve       14.782 

Banksaldi     23.532             Reserve Onderhoud/Bouw        7.000 

Reserve Gierzwaluwfonds           500 

       Reserve Wintervoedering           500 

       Reserve Bestuurswisseling           750  

                       _______        _______ 

Totaal      23.532         23.532  

 
             

TOELICHTING 

 

Algemeen 

 

Het jaar 2003 is in financieel opzicht zonder meer positief verlopen. Waar de begroting nog rekening hield 

met het onttrekken van een bedrag van  € 1.000 aan de algemene reserve, is in werkelijkheid bij afsluiting 

van het boekjaar sprake van een batig saldo van  € 281, dat toegevoegd kan worden aan de algemene reserve. 

Bovendien konden voor € 2.000 extra reserves worden aangelegd. 

Dit gunstige financiële beeld is overigens voornamelijk een zaak van meevallers aan de inkomstenkant als 

gevolg van – incidentele - extra neveninkomsten. 

 

Exploitatie 2003 

 

De uitgaven voor bestuurs- en algemene kosten liggen in 2003 boven het hiervoor begrote bedrag. Dit komt 

vooral door een uitgavenpost van € 750 voor bestuurswisseling in 2004 reeds ten laste te brengen van het 

boekjaar 2003. Dit werd mogelijk door een aantal extra inkomsten als gevolg van advieswerk van 

bestuursleden hiervoor te bestemmen.  

Het waddenweekend 2003 heeft met een klein batig saldo gedraaid. Voor het waddenweekend 2003 was 

reeds een vooruitbetaling van  € 400 voor de accommodatie gedaan, die in de jaarrekening 2002 is 

meegenomen. Voor de begroting 2004 is als aanname uitgegaan van 35 deelnemers à  € 70, ofwel in totaal  € 

2.450. 

Het onderhoud van het Jan Verwey Natuurcentrum – JVNC – is gelet op het toekomstperspectief zeer gering 

geweest: € 298 aan feitelijke kosten in 2003. Wel is mede gelet op diezelfde toekomst een extra bedrag van € 

1.250  in de exploitatie opgenomen bestemd voor toevoeging aan de reserve onderhoud/bouw/inrichting. De 

totale exploitatie onderhoud komt zo op € 1548.  

De contributie-inkomsten zijn iets gestegen en benaderen weer een gemiddelde van € 10.  

Aan de inkomstenkant is naast een subsidie van de gemeente Noordwijk van  € 550 voor het 

Herfstnatuurspel, sprake van enkele giften en een vrij aanzienlijk bedrag aan extra inkomsten als gevolg van 

adviezen van bestuursleden op het gebied van natuur en milieu aan instanties en instellingen.  
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De opbrengst van diverse door de Vereniging uitgegeven natuurboeken – vorig jaar nog goed voor € 2.000 – 

begint nu duidelijk terug te lopen. 

Door extra inspanning zijn de inkomsten bij het JVNC en als gevolg van advertenties gestegen. 

 

Begroting 2004 

In de begroting van 2004 is de lijn van 2003 doorgetrokken. Verwacht wordt dat o.a. druk- en energiekosten 

verder zullen stijgen. De inkomsten uit verkoop zijn bescheiden ingeschat.  

Al met al resulteert dit in een mogelijk nadelig saldo van  € 500 dat ten laste van de algemene reserve 

gebracht kan worden. 

 

Balans  

Het bestuur heeft vanwege de onzekere toekomst van het Jan Verwey Natuurcentrum besloten de reserve 

onderhoud/bouw/inrichting met een bedrag van € 1.250 verder uit te bouwen tot een bedrag van in totaal € 

7.000. Voor de kosten van de bestuurswisseling in 2004 heeft het bestuur vanuit de extra adviesinkomsten 

een reserve aangelegd van € 750.  

De algemene reserve is met toevoeging van het batig saldo van  € 281 verder opgelopen tot   

€ 14.782. 

 

Koene Vegter, penningmeester 

Noordwijk, januari 2004 

 

Voorstel Contributieverhoging 2005 

 
Onze vereniging heeft in het verleden wat betreft 

de contributieheffing altijd een laagdrempelig 

beleid gevoerd om zoveel mogelijk mensen in staat 

te stellen kennis te nemen van en/of deel te nemen 

aan haar activiteiten. 

Financieel was dit ook haalbaar omdat de leden 

gemiddeld bijna het dubbele betalen van de 

minimumcontributie, omdat er ook de nodige 

neveninkomsten zijn  en het Jan Verwey 

Natuurcentrum – JVNC - ons door de gemeente 

Noordwijk voor een symbolisch bedrag aan huur 

van één euro per jaar ter beschikking wordt 

gesteld.  

Dit heeft er de afgelopen jaren toe geleid dat de 

vereniging tot 2004 een algemene reserve van 

bijna € 15.000 en een bouwreserve van € 7.000 

heeft opgebouwd; een niet onverdienstelijk 

resultaat. 

Dat wij ons nu toch tot u wenden met een voorstel 

tot contributieverhoging ligt dan ook meer in de 

voor de nabije toekomst te voorziene 

ontwikkelingen. Hierbij is sprake van een 

geleidelijk dalend ledenaantal: van een top van 

ruim 600 naar nu ca. 500. Dit proces zal zich 

demografisch gezien met zowel vergrijzing als 

ontgroening naar alle waarschijnlijkheid verder 

voortzetten. Belangrijker en meer op korte termijn 

zijn ontwikkelingen op de locatie van het JVNC. In 

het zogenaamde Plan Morgenster is het de 

bedoeling dat ons centrum verdwijnt en dat de 

vereniging in combinatie met de Bibliotheek 

nieuwe ruimte krijgt. Deze ruimte zal aanzienlijk 

kleiner zijn dan nu en tegelijkertijd zal er ook een 

ander en waarschijnlijk aanzienlijk hoger 

prijskaartje aan hangen. De precieze details 

hiervan zijn op dit moment nog niet bekend, maar 

dat dit kostenverhogend gaat werken lijkt wel 

zeker. 

Als eerste stap wil het bestuur daarom voorstellen 

het ontvangen van de Strandloper kostendekkend 

te maken. Uit de jaarrekening 2003 is eenvoudig af 

te lezen dat dit bij een ledenaantal van ca. 500 neer 

zou komen op een bedrag van ongeveer € 7,50. 

Het bestuur vraagt u daarom akkoord te gaan met 

het voorstel om met ingang van 2005 één 

contributietarief  te hanteren en de hoogte van de 

minimumcontributie voor 2005 vast te stellen op € 

7,50. 

Wij hopen dat ook met dit nog steeds geringe 

bedrag velen lid zullen blijven of worden van onze 

vereniging en dat ook de impuls om nog een extra 

bedrag te schenken zeker niet zal uitdoven. 

 

Namens het bestuur 

Koene Vegter, penningmeester 
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Broedvogel inventarisatie AWD 2003 

 
De Vogelwerkgroep Noordwijk heeft in het 

afgelopen seizoen 2003 weer de broedvogels 

geinventariseerd in de 5 kerngebieden van 

de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Dit wordt 

al sinds 1986 gedaan volgens de BMP methode 

van SOVON. 

De bedoeling is dat de werkzaamheden die in 2003 

hebben plaatsgevonden in het jaar 2004 worden 

voortgezet. 

  

De geinventariseerde gebieden zijn: 

Gijs Kokkieshoek, 47 ha; Ees Aartse 

Boeveld-West, 28 ha;Willem Baalbergen en Jan 

Veefkind 

Wolfsveld-West, 35 ha; Benno Heethuis en Bram 

Veefkind 

Westhoek-Haasvelderbeken, 55 ha;Andries Gort 

en Wim van Leeuwen 

Hoekgatterduin, 50 ha; Siem Vos 

 

Gijs Kokkieshoek 2003 
Geïnventariseerd door E. Aartse.   

Terreinomschrijving: 

 

Het geïnventariseerde terrein wordt in het noorden 

begrensd door de Halfwegseslag, in het oosten 

door de het rijwielpad, in het zuiden door de 

Langevelderslag en in het westen door de 

Houtweg. Het terrein heeft een oppervlakte van ca. 

47 ha, waarvan ca. 7 ha duinberkenbos, ca. 15 ha  

duindoornstruweel, ca. 5 ha stuifzand en 

stuifplekken en ca. 20 ha  open duin met Duinriet, 

Zandzegge en Helmgras.  

Volgens het beheersplan wordt een beperkte 

verstuiving toegelaten.  

Het terrein is erg geaccidenteerd. Vanaf de 

Langevelderberg (27m + NAP) loopt het terrein 

glooiend af naar de Langevelderslag en de 

Halfwegseslag. Paden komen in het terrein niet 

meer voor. De oude voerbanen zijn thans geheel 

dichtgegroeid. De Rozendel is nauwelijks meer 

begaanbaar. Het natte bos in de hoek van de 

Houtweg en de Halfwegseslag wordt steeds natter. 

 

 

Broedvogels Gijs Kokkieshoek  '03  

soort       aantal 

Houtduif    2 

Zomertortel   2 

Koekoek    1 

Boomleeuwerik   3 

Boompieper   2 

Graspieper   3 

Winterkoning    2 

Heggemus   16 

Roodborst    1 

Nachtegaal   19 

Gekraagde Roodstaart  1 

Roodborsttapuit   2 
Merel    8 

Zanglijster    2 

Braamsluiper   2 

Grasmus    13 

Zwartkop    2 

Tjiftjaf    2 

Fitis    20 

Glanskop    1 

Koolmees    2 

Vlaamse Gaai   1 

Ekster    3 

Kneu    5 

Vink    1 

Goudvink    1 

totaal aantal soorten   26 

totaal aantal broedgevallen   117 

 

 

Toelichting: 

Het afgelopen broedseizoen was langdurig koud. 

Een aantal pollen narcissen in het Helmskruidsdel 

bloeide nog op 26 mei! Een duidelijk bewijs dat 

het voorjaar niet uitblonk door hoge temperaturen. 

De Winterkoning is sterk achteruitgegaan. 

Mogelijke oorzaak is de felle winterperiode in 

december en het koude voorjaarsweer. De 

Glanskop keerde dit jaar weer terug. Het is een 

zeer onregelmatige broeder in dit terrein en 
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broedde hier voor het laatst in 1994 en 1997. Ook 

Vink en Goudvink hadden dit jaar elk een nestje. 

Ook dat zijn zeer sporadische broedvogels in dit 

terrein. 

Dit jaar is ook weer een aantal Tapuiten 

waargenomen, voornamelijk mannetjes, maar ik 

heb geen territoria kunnen vaststellen. 

Pimpelmees en Sprinkhaanzanger keerden dit jaar 

niet terug. 

Het totaal aantal broedsels nam met 10% af , van 

130 naar 117. 

 

Boeveld-West 2003 
Geïnventariseerd door Wim Baalbergen en Jan 

Veefkind.       

 

Terreinomschrijving: 

Het geïnventariseerde gebied wordt in het noorden 

begrensd door het Finlayweggetje, in het oosten 

door de Houtweg, in het zuiden door het raster van 

de Langevelderslag en een stukje onverhard 

wandelpad en in het westen door de zandvlakte van 

het voormalige Van Limburg Stirumkanaal. Het 

betreft en vrij kaal duinterrein, met toppen tot een 

hoogte van 18 m.  

Langs de Houtweg vinden we begroeiing met 

struweel, terwijl in het noordelijk stuk het 

Verbrande vlak ligt. Deze duinvallei was begroeid 

met onder meer Ratelpopulier. Bij het dichten van 

het kanaal is het bos gekapt, in de veronderstelling 

dat het onder water zou komen te staan. Dit is tot 

nu toe echter niet het geval. De stronken van de 

gekapte bomen zijn weer uitgelopen en vormen 

voor vogels een weinig aantrekkelijk geheel. De 

westelijke zijde van het vlak is in de loop van de 

laatste jaren overstoven. Al met al vormt het 

terrein een veel minder goed vogelgebied dan in de 

jaren van vóór de demping van het kanaal. 

De oppervlakte bedraagt ongeveer 18 ha. Als 

gevolg van de ligging, direct bij de ingang van de 

Langevelderslag is de recreatiedruk redelijk groot. 

 

Broedvogels Boeveld-West  '03   

soort       aantal 

Houtduif    1 

Zomertortel   1 

Koekoek    1 

Boomleeuwerik   1 

Graspieper   3 

Winterkoning    2 

Heggemus   5 

Nachtegaal   9 

Roodborsttapuit   3 

Merel    4 

Zanglijster    1 

Sprinkhaanzanger   1 
Braamsluiper   2 

Grasmus    10 

Zwartkop    1 

Tjiftjaf    3 

Fitis    10 

Glanskop    1 

Pimpelmees   1 

Koolmees    3 

Vlaamse Gaai   1 

Ekster    1 

Zwarte Kraai   1 

Kneu    6 

Goudvink    1 

Rietgors    1 

totaal aantal soorten   26 

totaal aantal broedgevallen   74 

 

Toelichting: 

In 11 bezoeken werden dit jaar de broedvogels 

geteld. Grote verschillen t.o.v. de vorige jaren 

deden zich niet voor. Na jaren werd de Goudvink 

weer vastgesteld. Ook de Zwartkop, de Glanskop 

en de Rietgors werden weer als broedvogels 

genoteerd, in tegenstelling tot vorig jaar 

Het proces van verstuiving in oostelijke richting 

gaat geleidelijk verder. Van het oorspronkelijke 

Verbrande Vlak is inmiddels vrijwel de helft onder 

het zand verdwenen en daardoor als broedgebied 

onaantrekkelijk geworden. 

 

Wolfsveld-West 2003 
Geïnventariseerd door Benno Heethuis en Bram 

Veefkind 

 

Terreinomschrijving: 

Het terrein ligt langs het voormalige Van Limburg 

Stirumkanaal, dat na de demping inmiddels is 
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uitgegroeid tot een grote stuifvlakte met hier en 

daar wat natte plekken en pioniersbegroeiing. 

Het terrein wordt aan de zuidzijde en de oostzijde 

begrensd door het Finnlayweggetje tot aan de Kop 

van het Ronde Vlak, en van daar naar het noorden, 

langs de oostkant van het Spejendel tot aan de 

Ruigenhoeker Schulpweg. Deze is tevens de 

noordgrens van het geïnventariseerde gebied. Ook 

de aangrenzende zandvlakte rekenen we tot ons 

gebied. 

 

Het terrein heeft een oppervlakte van ca. 35 ha. 

Hierin liggen 5 dellen, nl. het Lange Vlak, het 

Abelendel, het Spejendel, het Biezenvlakje en het 

Ronde Vlak. Deze dellen bestaan grotendeels uit 

Meidoorn, Duinliguster, Berk, Ratelpopulier, Vlier 

en Duindoorn. Aan de oostrand van de stuifvlakte 

rukt de Duindoorn op. Het Ronde Vlak wordt 

jaarlijks eind september gedeeltelijk gemaaid en 

staat ‘s winters voor een deel onder water.  

 

 

Broedvogels Wolfsveld-West  '03   

soort       aantal 

Fazant    1 

Zomertortel   1 

Koekoek    1 

Boomleeuwerik   1 

Graspieper   2 

Winterkoning    7 

Heggemus   18 

Nachtegaal   16 

Roodborsttapuit   2 

Merel    5 

Zanglijster    2 

Sprinkhaanzanger   4 
Braamsluiper   2 

Grasmus    9 

Zwartkop    1 

Tjiftjaf    6 

Fitis    13 

Pimpelmees   1 

Koolmees    3 

Vlaamse Gaai   1 

Ekster    3 

Zwarte Kraai   1 

Kneu    4 

Rietgors    1 

totaal aantal soorten   24 

totaal aantal broedgevallen   105 

 

Toelichting: 

In tegenstelling tot voorgaande jaren waren de 

kleine plasjes in de Van Limburg Stirumvallei zeer 

snel opgedroogd. Slechts in één plasje troffen we 

dril van kikkers en padden aan. Maar al heel snel 

moesten zij vanwege uitdroging het leven laten. 

De Kleine Plevier die sinds 2000 op de zandvlakte 

broedde, had op deze vlakte weinig te zoeken. We 

hebben ze wel gehoord, maar geen enkele keer 

zien foerageren. 

De Houtduif is van de lijst geschrapt, daarentegen 

verdubbelde het aantal Sprinkhaanzangers. 

Even was er de hoop op een nieuw broedgeval van 

de Tapuit, maar het bleef beperkt tot foerageren 

buiten de teldata. Opvallend is de halvering van het 

aantal Grasmussen. 

 

Westhoek/Haasvelderbeken 2003 
Geïnventariseerd door A. Gort en W.A. van 

Leeuwen.       

 

Terreinomschrijving: 

 

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de 

Nieuwe Haasvelderweg, in het oosten door de Slag 

van de Westhoek, in het zuiden door de 

Starrenbroekerweg en in het westen door de 

Haasvelder- of  Klugtweg. Het terrein is niet sterk 

geaccidenteerd. De Trapjesberg is met ruim 16 m+ 

NAP de hoogste duintop in dit gebied. De 

omgeving van het Haasveld heeft veel historie, 

zoals u ook kon waarnemen tijdens de expositie 

“Van nul tot nu”, gehouden in het 

bezoekerscentrum De Oranjekom. In dit gebied 

was vroeger een landbouwvestiging, waarvan de 

sporen in de vorm van oude teelthoeken en weitjes 

nog duidelijk zichtbaar zijn. Deze gebieden liggen 

laag en kunnen bij een nat voorjaar knap drassig 

zijn, zo nat zelfs, dat ze onder water komen te 

staan. 

De vlakke gedeelten zoals de Lange Velletjes, Het 

Haasveld en De Ruigthoek worden regelmatig 

gemaaid om verruiging tegen te gaan. 

Het terrein, 55 ha, telt verschillende pannen en 

dellen, zoals Pan van de Heiweg, Pan van Janus, 

Berkenpan, Kattendel, Ligusterdel en Wilgenpoot. 

In deze gebieden met oude bomen zitten de 

boomnest- en holenbroeders. Het is een sterk 

struweelgebied en rijkelijk begroeid met 

Duindoorn en Meidoorn. Ook de Amerikaanse 

Vogelkers (prunus) gedijt er goed en gaat zelfs 

domineren. Daarom is het gebied nu afgerasterd, 

zodat straks de schapen en runderen deze wildgroei 

tegen kunnen gaan. De aanwezige Damherten zijn 

prachtige dieren, maar ze moeten de 

Kardinaalsmuts wel met rust laten. 
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Broedvogels Westhoek-Haasv.b. '03   

soort       aantal 

Fazant    5 

Houtduif    1 

Zomertortel   1 

Koekoek    2 

Boompieper   9 

Graspieper   7 

Winterkoning    12 

Heggemus   4 

Roodborst    2 

Nachtegaal   15 

Roodborsttapuit   1 

Merel    1 
Zanglijster    2 

Sprinkhaanzanger   6 

Braamsluiper   3 

Grasmus    17 

Zwartkop    2 

Tjiftjaf    17 

Fitis    42 

Pimpelmees   2 

Koolmees    7 

Vlaamse Gaai   2 

Vink    3 

Goudvink    1 

totaal aantal soorten   24 

totaal aantal broedgevallen   165 

Toelichting: 

Het terrein is rijk aan vogels, waarvan de aantallen 

broedvogels redelijk stabiel blijven. Wel waren er 

opvallend minder Winterkoninkjes dan vorig 

seizoen. Ook de Koolmees en Pimpelmees waren 

wat minder aanwezig, Waarschijnlijk omdat het 

duingebied rond het Haasveld dit jaar niet zo nat 

was hebben we de Rietgors en de Rietzanger niet 

waargenomen. 

Wat we wel mochten noteren was een paartje 

Goudvinken. Het was een waar genoegen deze 

prachtige vogels, voor het eerst in dit gebied, in de 

vroege ochtendzon in een Meidoorn te zien zitten. 

Het terrein is ook rijk aan zoogdieren. In 9 

inventarisatierondes telden we 36 Konijnen, 40 

Reeën, 42 Damherten en 1 Vos. 

 

Hoekgatterduin 2003 
Geïnventariseerd door Siem Vos.       

 

Terreinomschrijving: 

Het geïnventariseerde gebied is ca. 50 ha groot. 

Het wordt in het noorden en oosten begrensd door 

de Hoekgatterweg, in het zuiden door de Zilker 

Slag (Joppeweg) en in het westen door het 

Oosterkanaal. Door het gebied lopen enkele 

zandpaden. 

Het gebied kenmerkt zich door een rug van vrij 

kale duinen met veel stuifgaten. We vinden 

verspreid over het terrein enkele bosjes van 

voornamelijk eikenhakhout, zoals bv. Het 

Amerikaanse Bosje. Langs het Oosterkanaal 

vinden we enkele bosjes van de Oostenrijkse Den. 

Als gevolg van de ligging, dicht bij de ingang van 

De Zilk is de recreatiedruk redelijk groot. 

Broedvogels  Hoekgatterduin '03   

soort       aantal 

Knobbelzwaan   1 

Nijlgans    1 

Wilde Eend    1 

Kuifeend     4 

Fazant    1 

Meerkoet    2 

Houtduif    2 

Groene Specht   1 

Grote Bonte Specht   1 

Boomleeuwerik   1 

Boompieper   3 

Winterkoning    5 
Heggemus   2 

Roodborst    2 

Nachtegaal   8 

Gekraagde Roodstaart  2 

Merel    3 

Zanglijster    1 

Sprinkhaanzanger   1 

Grasmus    4 

Zwartkop    1 

Tjiftjaf    3 

Fitis    10 

Staartmees   1 

Pimpelmees   7 

Koolmees    7 

Vlaamse Gaai   5 

Ekster    5 

Zwarte Kraai   2 

Vink    4 

Kneu    2 

totaal aantal soorten   31 

totaal aantal broedgevallen   93 

Toelichting: 

In het Hoekgatterduin heeft een flinke daling van 

het aantal broedgevallen plaatsgevonden. 

Kuifmees, Koekoek en Braamsluiper verdwenen 

geheel. Meerkoet, Boompieper, Merel, Sprink-

haanzanger, Grasmus, Tjiftjaf , Fitis en Koolmees 

verdwenen voor meer dan de helft. Vooral 

Grasmus (van 13 naar 4) en Fitis (van 29 naar 10) 

deden het dit jaar slecht, maar ook de Koolmees 

(van 18 naar 7) liet het behoorlijk afweten. Gaai en 

Ekster deden het beter en gingen beide van 2 naar 

5 paartjes. Over oorzaken valt weinig te zeggen. 

Het totaal aantal broedsels ging van 152 naar 93, 

een vermindering van 39%. 
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Broedvogels van De Blink in 2003 
 

Jelle van Dijk 

 
Dit duinterrein beslaat het gehele gebied dat omsloten wordt door Noraweg, Langevelderslag, fietspad en 

Randweg. De oppervlakte bedraagt ruim 80 ha. Het gehele gebied is door prikkeldraad omgeven en is niet 

toegankelijk voor het publiek. In het gebied zijn geen paden. 

Hoewel het gebied een landschappelijke eenheid vormt, is het gebied eigendom van drie instanties, te weten: 

- Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 

- Waterleidingbedrijf Amsterdam (tot voor kort GWA) 

- Staatsbosbeheer 

De eigendomsgrenzen zijn in het terrein niet aangegeven. Het beheer bestaat voornamelijk uit niets doen. In 

het verleden is met name in het centrale deel plaatselijk Helm ingestoken om de verstuivingen binnen de 

perken te houden. 

Het terrein is zeer geaccidenteerd. In het centrale deel zijn enkele diepe stuifkuilen. De valleien zijn dicht 

begroeid met soorten als Eenstijlige meidoorn, Egelantier, Kardinaalsmuts, Gewone vlier en Duindoorn. Ook 

komen Grauwe abeel en Zomereik voor, zowel in struikvorm als in goed ontwikkelde boom. Verrassend zijn 

een Vederesdoorn en een breed uitgegroeide Taxus is het oostelijk deel. Met name in het westelijk deel 

komen uitgestrekte, lage ligusterstruwelen voor. Alleen in het noordoosten is in het verleden een bosje met 

Oostenrijkse dennen aangeplant. Hier zijn ook Gewone esdoorns opgeslagen. In de noordoosthoek, op de 

plaats waar het fietspad de Randweg verlaat, bevindt zich een bosje van Grauwe abelen. 

Dit duingebied werd in het verleden reeds zesmaal door leden van de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming Noordwijk op broedvogels onderzocht: 1974, 1975, 1979, 1980, 1985 en 1992. De 

resultaten van die tellingen zullen hier ook worden genoemd en er zal kort worden ingegaan op de 

veranderingen die in de loop der jaren zijn opgetreden. 

Het terrein werd in het voorjaar van 2003 twaalf maal bezocht. Bezoekdata: 15 maart, 22 maart, 28 maart, 11 

april, 21 april, 8 mei, 9 mei, 12 mei, 16 mei, 26 mei, 27 mei, 8 juni. Niet bij elk bezoek werd het gehele 

gebied doorkruist, omdat een volledige telling al snel meer dan 2 uren neemt vanwege de bijzondere 

terreinsituatie. De zangintensiteit is in veel gevallen dan al zo sterk afgenomen dat voortzetting van de telling 

geen goed vergelijkingsmateriaal meer oplevert. Bij elke bezoek werden de waargenomen vogels op een 

veldkaart ingetekend. In totaal werd 22 uur aan het veldwerk besteed. 

De methode die werd gevolgd is de uitgebreide territoriumkartering van SOVON. Ook voor de interpretatie 

van de veldgegevens werd de handleiding van SOVON gevolgd (Broedvogels inventariseren in 

proefvlakken, SOVON 1996). Ten behoeve van de beherende instanties zijn de resultaten van 2003 

opgesplitst per deelgebied. Van de tellingen uit het verleden is een dergelijke opsplitsing niet meer mogelijk 

omdat de veldkaarten van die inventarisaties niet in het archief zijn terug te vinden. 
 

 

Tabel 1. Broedvogels van De Blink/Langevelderduin 
 

Soort  1974 1975 1979 1980 1985 1992  2003 ZHL WBA SSB 

 
Wilde Eend 0-2 2-3 3-4 4-5 - -  - 
Patrijs  - 1 1 1 - -  - 
Fazant  1-2 ? 1-2 6-8 3 1  1 1 - - 
Scholekster 2 4-6 - 1 - -  - 
Kievit  2 3 1 2 - -  - 
Wulp  4 4 4 4 4 -  - 
Houtduif 4-5 6-8 7-9 10-12 12-15 18  3 1 2 - 
Zomertortel 1 1 1 1 1 2  - 
Koekoek 1-2 1 2 2 3 2  1 1 
Boomleeuw. - 2 0-1 1 - -  3 1 2 - 
Veldleeuw. 25-30 25-35 2-3 2 - -  - 
Boompieper 5-6 3-5 - - - -  2 - 2 - 
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Graspieper 5-7 2-4 1 2 - 4  4 1 - 3 
Winterkoning 7-9 7-9 0-1 3 - 5  4 2 2 - 
Heggenmus 20-22 15-20 9-12 13 42 31  30 8 14 8 
Roodborst 1-2 1-2 - 2 - 2  - 
Nachtegaal 2 4-5 4 5 19 28  24 7 11 6 
Gekr. Roodst. 0-1 - - - 1 -  - 
Roodb.tapuit 3 3 1-2 2 1 2  5 1 2 2 
Tapuit  12-15 6-8 8-10 10-12 17 2  - 
Merel  5-6 3-5 3-4 5 7 4  13 4 5 4 
Sprinkhaanz. - 1 0-1 1 2 -  2 1 1 - 
Bosrietzanger - 1 - - 1 -  - 
Braamsluiper - - 1-2 2 4 6  3 2 - 1 
Grasmus 10-12 5-8 8-10 8 18 41  24 7 10 7 
Zwartkop - 1 - - 1 -  - 
Tuinfluiter - - - - - -  2 1 1 - 
Tjiftjaf  - - - - - 2  3 2 1 - 
Fitis  14-18 20-25 10-12 12-15 40 18  18 5 9 4 
Pimpelmees - - - - - 1  - 
Koolmees - 1 - 1 -3 3  4 1 2 1 
Gaai  - - - - - 1  2 - 2 - 
Ekster  2-4 1-2 8-10 11 10 5  2 1 - 1 
Zwarte Kraai - - 1 1 1 -  1 - 1 - 
Ringmus - 0-1 - - 1 -  - 
Vink  - - - - - 1  - 
Groenling - 0-1 1 1 - -  - 
Kneu  35-40 40-50 12-15 10-12 20 12  15 6 5 4 

 
Veranderingen 

De broedvogelstand wordt beïnvloed door veranderingen in het terrein zelf en door ontwikkelingen 

op grotere schaal die hun invloed ook in dit terrein doen gelden. 

Wat het terrein zelf betreft kunnen we vaststellen dat het gebied dichter begroeid is geraakt met 

bomen en struiken. In 1979 en 1980 heb ik dit gebied ook onderzocht. In die jaren kon men zich 

veel sneller door het gebied bewegen dan heden ten dage. Nu komt het herhaaldelijk voor dat men 

volkomen vastloopt in dichte struwelen, iets dat ruim twintig jaar geleden zelden gebeurde. Niet 

alleen zijn de struwelen dichter en hoger geworden, ook de oppervlakte die hiermee is bedekt, is 

toegenomen. Dit houdt tevens in dat de delen met een lage begroeiing in oppervlakte zijn 

afgenomen. Verder kreeg ik de indruk dat de oppervlakte met stuifplekken eerder kleiner dan groter 

geworden is.   

De afname in oppervlakte van plekken met lage begroeiing is voor een belangrijk deel veroorzaakt 

door de afname van het aantal Konijnen. Dit aantal is afgenomen door verschillende ziektes, maar 

de komst van de Vos (omstreeks 1976) heeft hierbij ook een belangrijke rol gespeeld. Veel minder 

invloed op de begroeiing had de komst van Ree (omstreeks 1980) en Damhert (omstreeks 2000). 

Van belang voor verschillende soorten is ook de komst van de Havik geweest. Deze soort broedt 

weliswaar niet in het terrein zelf, maar wel op een steenworp afstand, namelijk op het terrein van de 

Noordwijkse Golfclub (sinds 2000). Het hier besproken duinterrein behoort nadrukkelijk tot het 

jachtgebied van deze Haviken. Midden in het gebied bevindt zich een lage abeel die dikwijls als 

uitkijkpost dient, niet alleen om broedvogels van De Blink te verschalken, maar ook om 

langstrekkende postduiven te grijpen. 

 

Verschillende veranderingen in de broedvogelaantallen zijn te verklaren vanuit de hierboven 

genoemde ontwikkelingen.  

De toegenomen ‘verstruiking’ heeft in combinatie met de komst van de Vos en ongetwijfeld 

versneld door de komst van de Vos de volgende soorten uit het duin verdreven: 

Wilde Eend, Patrijs, Scholekster, Kievit, Wulp. 

Bij enkele andere  soorten hebben deze ontwikkelingen vermoedelijk ook een rol gespeeld, maar het 

is de vraag of dit de hoofdoorzaak van hun verdwijnen is geweest. Het gaat hierbij om 



 20 

Veldleeuwerik en Tapuit. Ook buiten het duingebied waar de aanwezigheid van Vossen minder 

dominant is, gaat het met deze soorten bergafwaarts. Opvallend is overigens dat de Boomleeuwerik, 

ook een bodembroeder, zich opnieuw gevestigd heeft, evenals in andere duingebieden waar de Vos 

nadrukkelijk aanwezig is. Niet alle veranderingen in de stand van bodembroeders zijn aan de Vos 

toe te schrijven! 

De duidelijke toename van het aantal Houtduiven tot 1992 is toe te schrijven aan het ouder en hoger 

worden van de struik- en boombegroeiing. De sterke afname die in 2003 werd vastgesteld is 

vermoedelijk op rekening van het havikenpaar te schrijven. Dat geldt ook voor de lage stand van het 

aantal Eksters momenteel. 

Geprofiteerd van de toegenomen struikgroei hebben ongetwijfeld soorten als Nachtegaal, 

Heggenmus en Grasmus. Waarom de Fitis niet meer werd gezien, is niet duidelijk 

De achteruitgang ten opzichte van 1992 bij Nachtegaal en Grasmus kan veroorzaakt worden door 

trekgolven na de zogenaamde datumgrens. Volgens de richtlijnen van SOVON mogen 

zangwaarnemingen na een bepaalde datum pas meegeteld worden. Vooral in de kustzone kan er 

sprake zijn van doortrek van Scandinavische vogels na deze datumgrens. Dit kan zingende vogels 

opleveren die dan ten onrechte in het broedvogelresultaat worden meegenomen. Schijnbare toe- of 

afname kan hiervan het gevolg zijn. 

Broedvogels van de bossen in het Langeveld in 2003 
 
Jelle van Dijk 

 

De Langevelderslag en de ingang naar het terrein van de Kennemer Zweefvliegclub verdelen het 

onderzochte gebied in drie duidelijk te onderscheiden delen: 

ten westen van de Langevelderslag 
In dit deel treffen we een camping aan (Jan de Witt), een bollenveld, enkele dienstwoningen van het 

Waterleidingbedrijf Zuid-Holland, een oud eikenhakhoutbosje, een deel met struikgewas en kleine 

open plekken, en tenslotte het deel dat eigendom is van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 

(ZHL). Voor de helft is dit ingeplant met loofhout (met veel Zwarte els), het andere deel was 

grasland en is in het kader van natuurontwikkeling in de winter van 2002/2003 enkele decimeters  

afgegraven en van een poel voorzien. 

tussen Langevelderslag en ingang zweefvliegveld 
Dit gebied is in z’n geheel eigendom van het ZHL en bestaat uit gemengd loofbos en schrale weiden. 

Evenals het bezit van het ZHL in gebied A en gebied C werden deze delen na de ruilverkaveling in 

het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw ingeplant met loofhout waarbij enkele stukken open 

bleven die later werden beheerd als onbemest grasland. Voor de aanplant werd gebruik gemaakt van 

Zomereik, Beuk, Grauwe abeel, Zwarte els, Ruwe berk, Canadese populier en veel Gewone esdoorn. 

Voor de struiklaag werd gebruik gemaakt van Eenstijlige meidoorn, Spaanse aak en Rode kornoelje. 

Evenals het graslandkavel aan de zuidzijde van de Langevelderslag is ook het graslandkavel ten 

noorden van deze weg ingericht als natuurontwikkelingsgebied met waterpartijen. 

ten oosten van de ingang zweefvliegveld 
Dit gebied is gedeeltelijk eigendom van het ZHL. De rest is in handen van het Waterleidingbedrijf 

Amsterdam en particulieren. Het ZHL-gebied is ingericht zoals beschreven werd bij deel B. Wel zijn 

hier enkele oude restanten van de vroegere duinbegroeiing behouden gebleven zoals een veldje met 

Struikheide en een struweel met Duindoorns. In het overige deel van dit gebied treffen we oud 

eikenhakhoutbos aan en een camping met veel Grauwe abeel en populieren. 

 

Onderzoek 
Leden van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk hebben in het verleden driemaal 

eerder broedvogelinventarisaties in dit gebied uitgevoerd. Helaas zijn daarbij niet steeds dezelfde 

begrenzingen aangehouden. In 1973 werd het gebied geteld tussen de Langevelderslag en de ingang van het 

zweefvliegveld (gebied A). De gegevens van deze tellingen zijn niet in het archief van de Noordwijkse 
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vereniging terug te vinden. In Vogels van Noordwijk en omstreken (van Dijk & Hoek, 1989) worden evenwel 

de aantallen voor zes soorten bosvogels uit deze telling genoemd.  

In 1981 werd het gehele gebied ten oosten van de Langevelderslag geïnventariseerd (gebieden B en C). Van 

deze telling zijn alle soortkaarten nog aanwezig. Om een vergelijking met 2003 mogelijk te maken zijn in de 

tabel extra kolommen toegevoegd waarbij in het eindresultaat van 2003 de aantallen van deelgebied A zijn 

weggelaten. Deze kolom wordt gevolgd door een kolom met de resultaten uit 1981. In 1985 werd het gebied 

ten westen van de ingang naar het zweefvliegveld geïnventariseerd (de deelgebieden A en B). De resultaten 

van deze telling zijn gepubliceerd in Vogels van Noordwijk en omstreken (van Dijk & Hoek, 1989) en 

worden hier ook genoemd. 

 

Broedvogels in 2003 
In de volgende tabel wordt eerst het totaal voor het gehele gebied (A+B+C) gegeven. Hierna volgt een kolom 

waarin alleen de aantallen in het deel van het ZHL worden genoemd. De volgende kolommen maken 

vergelijkingen met deelgebieden uit 1981 en 1985 mogelijk. 

 
Soort         2003        2003       1981           2003         1985 

         Totaal  ZHL      (B + C)   (B + C)         (A + B)    (A + B) 

Nijlgans   1     1  1 -   1        - 

Wilde Eend  2     2  1 -   2        1 

Sperwer   1     1  - -   1        - 

Buizerd   2     2  - -   1        - 

Fazant   -         -  - 1-2   -        - 

Houtsnip  2     2  2 1-2   1        - 

Holenduif  3     1  2 -   2        1 

Houtduif  22    14  16 12-18  16        28 

Zomertortel  2     1  1 5   2         6 

Bosuil   1     -  - 1   1         - 

Koekoek  -     -  - 1-2   -         - 

Groene Specht  1     1  1 1-2   -         1 

Grote Bonte Specht 4     3  4 1   2         2 

Boompieper  -     -  - 2   -         1 

Winterkoning  24    16  18 13  16        11 

Heggenmus  6     5  4 3   4         3 

Roodborst  14     9  13 20   8        12 

Gekraagde Roodst. 1     1  - 1-2   1          - 

Nachtegaal  6     5  4 11-13   4         18 

Merel   22    14  16 12  16          6 

Zanglijster  7     5  6 5   5          2 

Grote Lijster  1     1  1 -   1          2 

Sprinkhaanzanger -     -  - 1   -          - 

Zwartkop  14    11  12 8  11          7 

Grasmus  2     1  1 1   1          - 

Braamsluiper  2     2  2 1-2   1          - 

Tuinfluiter  7     4  5 2   4          6 

Tjiftjaf   13     9  11 4   7         16 

Fitis   6     4  5 33   3         30 

Glanskop  2     2  2 1-2   1          1 

Pimpelmees  5     4  5 12   3          8 

Koolmees  11     7  8 10   8          22 

Gaai   7     5  6 5   4          3 

Ekster   2     2  2 5   1          7 

Zwarte Kraai  2     2  1 -   2          - 

Vink   8     7  6 -   7          - 

Ringmus  -     -  - 8-10   -          1 

Geelgors  -     -  - 1-3   -          - 

 

Het onderzoek in 2003 
De inventarisatie van 2003 werd uitgevoerd volgens de territoriumkarteringsmethode van SOVON, 

beschreven in Broedvogels inventariseren in proefvlakken (SOVON, 1996). 



 22 

Het gebied werd achtmaal volledig geteld, verdeeld over zestien bezoeken. Vanwege de omvang van het 

gebied had een telling steeds betrekking op de gebieden A+B of op gebied C. De bezoekdata waren:  Maart; 

15, 23, 30. April: 7, 12, 18, 19. Mei: 6, 7, 10, 23, 24. Juni: 2, 6, 13, 15.  Hierbij waren twee avondbezoeken. 

In totaal werd  24 uur aan het veldwerk besteed. 

 

 

Enkele opmerkingen bij de resultaten in 2003 
a. De Wilde Eenden profiteerden van de natuurontwikkeling langs de Langevelderslag. Beide paren 

brachten hier hun jongen heen. 

b. De Nijlgans was enkele weken luidruchtig aanwezig bij en in de torenvalknestkast. Een  tweede paar 

vloog luid roepend rond op 12 april. 

c. Twee baltsende Houtsnippen passeerden elkaar in gebied C. Een week eerder werd een baltsende 

Houtsnipman in gebied B gezien. Op 23 maart werd een Houtsnip van de grond opgejaagd in gebied 

B. Hoewel er bij deze soort moeilijk van paren kan worden gesproken is op grond van de 

waarnemingen “2 paar” genoteerd. 

d. De Bosuil werd tijdens de telrondes niet opgemerkt. Tijdens de paddencontroles langs de 

Kapelleboslaan werd evenwel op 2 avonden in maart en april een roepende vogel gehoord. 

e. Niet steeds werden de interpretatierichtlijnen van de SOVON-handleiding gevolgd. Zo werd op 2 

juni een zingende Wielewaal gehoord op het campingterrein van deelgebied C. Ondanks het feit dat 

deze locatie hierna nog viermaal werd bezocht, werd de vogel niet meer gehoord. Hoewel de 

SOVON-normen in dit geval toch een territorium toestaan, is besloten dit niet als zodanig te 

honoreren. Hetzelfde geldt voor de waarneming van een Paapje bij het zweefvliegveld op 23 mei. De 

SOVON-normen houden te weinig rekening met late doortrekkers, met name in de kuststreek. Om 

die reden is een vervolgwaarneming op dezelfde locatie toch wel gewenst, wil men besluiten tot het 

intekenen van een territorium. 

f. De dichtheid aan broedvogels is niet gelijkmatig. Uitgesproken arm aan broedvogels zijn de delen 

waarin de Gewone esdoorn dominant is. Hier ontbreekt veelal een kruidlaag terwijl er van 

struikvorming ook nauwelijks sprake is. Het rijkst aan broedvogels is het ZHL-gebied in deelgebied 

C. Hier treffen we nog echte duinstruwelen aan met een geleidelijke overgang naar het hogere 

geboomte. Ook het stuk met struiken en open plekken in deelgebied A (tegenover de woning van de 

fam. van den Brink) bleek een gevarieerde broedvogelbevolking te hebben. 

 

Veranderingen in de broedvogelstand 
Vanzelfsprekend zullen er veranderingen zijn vast te stellen als een gebied zo’n 20 jaar later weer op 

broedvogels wordt onderzocht. Die veranderingen kunnen het gevolg zijn van veranderde 

terreinomstandigheden en door trends in de broedvogelstand in groter verband. 

In het deel dat in beheer is bij het ZHL is de jonge aanplant van de jaren zestig inmiddels uitgegroeid tot een 

echt loofbos. Dit heeft tot gevolg gehad dat van de uitgestrekte, dichte struikbegroeiing, gevormd door de 

jonge boompjes, anno 2003 niet veel meer over is. Grote delen van het bos hebben nu nauwelijks meer een 

kruidlaag en ook de struiklaag is meestal slecht ontwikkeld. Vaak blijft deze beperkt tot wat ijl uitgegroeide 

meidoorns en kornoeljes. De delen met veel esdoorns zijn vrijwel helemaal zonder onderbegroeiing. 

 
Deze verandering in de begroeiingsstructuur heeft natuurlijk sterk de broedvogelstand beïnvloed. Soorten 

met een voorkeur voor dichte struikbegroeiing zullen grotendeels verdwenen zijn om plaats te maken voor 

soorten die hoger hout prefereren. Voorbeelden hiervan zijn: 

 
a. Fitis - Tjiftjaf 

De Fitis is een soort met een voorkeur voor laag geboomte. In de jaren tachtig was de Fitis de 

talrijkste soort van het gebied. Nu is het een schaarse soort geworden met nog slechts enkele paren 

langs de randen en de nog aanwezige lagere struwelen. 

Als we ons bij de Tjiftjaf beperken tot de tellingen van 1981 en 2003 zien we een duidelijke toename 

die geheel aan het ouder worden van het bos kan worden toegeschreven. De resultaten van de telling 

uit 1985 zijn moeilijk te duiden en staan vermoedelijk in verband met hoge aantallen in het oudere 

hakhoutbos. 

      b.   Zwartkop 
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Deze soort broedt overal waar loofbomen aanwezig zijn. Vergeleken met beide tellingen uit de jaren 

tachtig is deze soort duidelijk toegenomen. 

      c.   Nachtegaal 

In het gehele Zuid-Hollandse duingebied waar struwelen zijn te vinden, is de Nachtegaal na 1980 

sterk in aantal toegenomen. De sterke afname in het Langeveld heeft dan ook alles te maken met de 

vegetatiesuccessie. 

d. Overige soorten 

Van het hoger worden van het bos hebben ook Merel, Grote Bonte Specht, Zanglijster en Vink 

kunnen profiteren. Bij de laatste twee soorten speelt een positieve trend echter ook een rol. Met name 

de Vink was 20 jaar geleden een zeer schaarse broedvogel in de gehele Duin- en Bollenstreek. 

 

Bepaalde trends in de broedvogelpopulatie van Nederland zijn ook terug te zien in de aantallen uit de jaren 

tachtig vergeleken met de aantallen die in 2003 werden vastgesteld. 

a. Sperwer en Buizerd 

Deze roofvogels hebben ongetwijfeld geprofiteerd van de verdere uitgroei van het bos, maar hun 

vestiging in het Langeveld kan niet los gezien worden van de landelijke trend die een sterke toename 

sinds het begin van de jaren tachtig laat zien. Dat die hogere bomen niet beslist nodig waren voor de 

vestiging in het Langeveld, bewijzen de gekozen nestplaatsen. De Sperwer broedde ongeveer vijf 

jaar geleden voor het eerst en kiest sindsdien vrij lage meidoorns als nestelplaats. Van de twee paren 

Buizerden bouwt één paar sinds drie jaar een hoog boomnest (populier en Zwarte els) en het andere 

paar nestelt sinds vorig jaar op slechts enkele meters hoogte in een dun berkje, gelegen in een nogal 

ontoegankelijk loofhoutbosje. De afname bij Koolmees en Pimpelmees heeft vermoedelijk wel iets te 

maken met de vestiging van de Sperwer. 

b. Ringmus en Geelgors 

In geheel Nederland loopt de stand van deze soorten al enkele decennia lang terug. Dit heeft er toe 

geleid dat de Geelgors al rond 1983 uit Zuid-Holland als broedvogel verdwenen was en dat de 

Ringmus omstreeks die tijd niet meer in bossen broedde. 

c. Zomertortel 

De afname van deze soort staat ook los van de bosontwikkeling. Overal in de duinen is deze soort 

heel schaars geworden. Zo broedde de Zomertortel in 1983 nog met 28 paren in de Noordwijkse 

Noordduinen. Tien jaar later was deze soort hier geheel verdwenen. 

d. Ekster en Zwarte Kraai 

De laatste tien jaar hebben we kunnen vaststellen dat de Ekster in de duingebieden sterk afneemt en 

dat de Zwarte Kraai licht toeneemt. Hoewel er nestconcurrentie tussen deze soorten is vastgesteld, 

waarbij de Ekster dikwijls moet wijken, speelt de komst van de Havik vermoedelijk een veel 

belangrijker rol. De Ekster wordt eerder het slachtoffer van havikenpredatie dan de Zwarte Kraai. In 

het gebied van het Waterleidingsbedrijf Amsterdam is de Ekster een schaarse broedvogel geworden 

sinds daar enkele paren Haviken nestelen. Ook Boomvalk, Sperwer en Buizerd zijn duidelijk 

afgenomen sinds de Haviken hier nadrukkelijk aanwezig zijn.  

 
Toekomst 
Het ligt in het voornemen van het ZHL om in deelgebied B een duinrel aan te leggen. Deze moet aansluiten 

op het natuurontwikkelingsgebied langs de Langevelderslag dat in de winter van 2002/2003 gerealiseerd 

werd.  Voor de aanleg van deze duinrel zal een deel van het bos moeten verdwijnen. Een deel van de duinrel 

zal ongetwijfeld door de bestaande duinweiden worden gelegd. Meer afwisseling in het bos, met name in de 

delen met veel Gewone esdoorns, zal de vogelstand zeker ten goede komen. Het verdient daarom 

aanbeveling om ook in de delen die niet door de aanleg van de duinrel zullen veranderen, meer variatie in het 

bomenbestand aan te brengen. Dit kan gebeuren door te beginnen veel esdoorns te verwijderen. Gelet op de 

nestplaatskeuze van Sperwer en Buizerd vormt dit geen enkele bedreiging voor het vinden van geschikte 

nestbomen voor deze soorten. Verder is een rijke broedvogelstand gediend met meer struikgroei langs de 

randen van de hogere bossen. Nu is de situatie in de aanplant van de jaren zestig zodanig dat de soorten die 

voor de struiklaag waren bedoeld vrijwel niet meer zijn terug te vinden, terwijl de Gewone esdoorn op veel 

plaatsen dominant aanwezig is. Gerichte dunning waarbij Zomereik, Grauwe abeel en dergelijke soorten 

worden gespaard, zal de betekenis voor broedvogels van dit gebied zeker sterk doen toenemen. 
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Broedvogelonderzoek bijzondere soorten in 2003 
 

Jelle van Dijk 

 
Het is al weer bijna 15 jaar geleden dat onze vereniging het boek Vogels van Noordwijk en omstreken 

publiceerde. Voor dit boek werd indertijd een groot gebied op broedvogels geïnventariseerd. Dit gebied 

wordt begrensd door de Katwijkse Uitwatering en het Oegstgeesterkanaal in het zuiden, de A44 en de Leidse 

Vaart in het oosten, de provinciegrens in het noorden en het strand in het westen. Dit gebied werd in stukken 

geknipt en aan de medewerkers werd gevraagd om in hun stuk van alle soorten broedvogels zo nauwkeurig 

mogelijk het aantal broedparen vast te stellen. Deze klus werd in zeven jaren geklaard. 

In 2003 zijn we begonnen aan een nieuwe inventarisatieronde. De grenzen van de deelgebieden uit de jaren 

tachtig zijn zoveel mogelijk aangehouden. Het verschil met 1982-86 is evenwel dat nu niet alle soorten 

broedvogels worden geteld, maar dat de aandacht volledig wordt gericht op een beperkt aantal bijzondere 

soorten. Uit de bijgevoegde lijst met resultaten is op te maken dat de keus van die bijzondere soorten niet 

beperkt is gebleven tot enkele uitgesproken zeldzame soorten! Het is de bedoeling dat in de komende jaren 

het gehele gebied dat hierboven werd genoemd op deze wijze onder handen zal worden genomen. Dit leidt 

wellicht terzijnertijd tot een nieuwe publicatie over de vogels van Noordwijk en omstreken. 

Dankzij de medewerking van velen werd in 2003 een goede start gemaakt. Op de bijgevoegde kaart is te zien 

waar de geïnventariseerde gebieden liggen. Hieronder volgt de lijst van medewerkers en de naam van de 

aangegeven telgebieden. 

 

Gebiedsnummer Naam telgebied   Geïnventariseerd door 
 
 1  Coepelduinen    Ab Steenvoorden 

 3  ’t Heen     Peter Spierenburg 

 4  ESTEC – Willem v.d. Bergh  Ineke van Dijk, Annelies Marijnis 

 8  Villapark De Zuid   Jan Jacobs 

 9  Noordwijk aan Zee   Willem Baalbergen 

 10  Middengebied    Bram Veefkind 

 12  Bronsgeest    Rien Sluijs 

 14  Oud-Leeuwenhorst   Dick Passchier 

 15  Klein-Leeuwenhorst   Rien Sluijs 

 16  Nieuw-Leeuwenhorst   Menko Wiersema 

 18  Noordduinen-Zuid   Ees Aartse 

 19b  Kloosterschuur    Peter Spierenburg 

 20  Elsgeest-Zuid    Peter Spierenburg 

 22b  De Blink    Jelle van Dijk 

 23  Bossen Langeveld   Jelle van Dijk 

 24  Kraaierslaan    Joost Bouwmeester 

 25  Rondom Sancta Maria   Joost Bouwmeester 

 38  Luchter Zeeduinen   Aad Bijl 

 
Enkele opmerkingen per telgebied 

 
1. Coepelduinen 

In de periode 1989-1997 werden in dit gebied jaarlijks alle broedvogels geteld. In die periode zagen wij het 

aantal Tapuiten teruglopen van 11 naar 2 paar. Nu werden er 4 paren gevonden, waarbij in ieder geval in drie 

gevallen het jongenstadium werd gehaald. Nu maar hopen dat dit aantal broedparen geen eenmalige 

gebeurtenis is geweest.  

De Buizerd is ook in de lijst opgenomen. Van deze soort werd weliswaar geen nest gevonden, maar wel 

waren steeds twee exemplaren in het gebied aanwezig. 
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3. ‘t Heen 

Dit bedrijventerrein leverde bijzonder interessante waarnemingen op. Onderzoek van de platte daken bracht 

aan het licht dat verspreid over het gebied, alleen of in kleine groepjes, 43 paren Zilvermeeuwen broedden. 

Het aantal nesten van de Kleine Mantelmeeuw was nog groter, namelijk 72, maar deze soort broedde meer 

koloniegewijs. Er werd zelfs een kolonie van 52 nesten aangetroffen. De Stormmeeuw was met 2 paren 

aanwezig. 

In de groene rand langs de Noordwijker Vaart en achter het Rijnsburgse sportpark werd enkele malen een 

roepende Groene Specht waargenomen. Hier verbleef ook herhaaldelijk een paar Buizerden. Een nest werd 

hier evenwel niet gevonden. Met 4 broedparen is ’t Heen ook een belangrijk gebied voor de Zwarte 

Roodstaart. De beide paren van de Spotvogel 

werden in de ruigte achter het sportpark 

aangetroffen. 

4. ESTEC – Willem van den Bergh 

Nauwkeurig onderzoek van de daken leverde 

ook hier broedende Zilvermeeuwen (ESTEC 

19 paar, WvdB 21 paar) en Kleine 

Mantelmeeuwen (ESTEC 3 paar, WvdB 1 

paar) op. 

Op het terrein van de WvdB werd enkele 

malen de Groene Specht gezien en gehoord. 

Ook de Kuifmees kon hier met één paar als 

broedvogel worden genoteerd. Deze typische 

bewoner van dennenbossen heeft blijkbaar 

genoeg aan de weinige dennen die hier staan, 

aangevuld met de dennen langs de oostzijde 

van de Coepelduinen waar deze soort in 2003 

ook werd gesignaleerd. In de lijst staan ook 3 

paren Nachtegaal genoteerd. Bij ons 

onderzoek zullen de Nachtegalen in de duinen 

niet geteld worden, maar wel alle 

Nachtegalen daarbuiten.  

Op het ESTEC-terrein werden op 24 mei een 

zingende Rietzanger en een Zwarte 

Roodstaart waargenomen. Vermoedelijk 

broedde een Rietgors op het golfterrein. 

8. Villapark De Zuid 

 Dat een ‘groene’ woonwijk vogelrijk kan 

zijn, bewijst De Zuid. De wijk was goed voor 

7 paren Nachtegalen! Vermeldenswaard is 

zeker de Groene Specht die met 1 paar 

genoteerd kon worden en de 3 paren 

Holenduif aan het begin van de Koepelweg. 

De Zwarte Roodstaart op Huis ter Duin was 

ook in 2003 present. 

9. Noordwijk aan Zee 

Bij de museumboerderij en het KNRM-

gebouw aan de Bosweg werden Zwarte 

Roodstaarten gezien. In de zeereep ten 

noorden van de vuurtoren baltsten 2 paren 

Graspiepers. Aan het einde van de Bosweg 

werd regelmatig een Roodborsttapuit gezien, 

maar we gaan ervan uit dat dit hetzelfde 

paartje is dat in het voormalige Golfbad werd 

gezien (telgebied 18). Vermeldenswaard is zeker het aantal van 96 paren van de Gierzwaluw. Hoewel deze 

telling niet uitgevoerd werd volgens de ‘methode Verkade’, is het wel een aanwijzing voor de talrijkheid van 

deze soort. Tenslotte moeten de 4 paren van de Putter worden genoemd.  
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10. Middengebied 

Verrassend was het broedgeval van de Kuifmees in het Breloftpark. Bij het broedgeval op de Willem van den 

Bergh werd al opgemerkt dat deze soort soms genoegen neemt met weinig dennen. Dat geldt ook voor deze 

locatie; alleen aan het begin van de Koepelweg en op de Algemene Begraafplaats zijn enkele Oostenrijkse 

dennen te vinden. In het Middengebied werden 3 paren van de Putter aangetroffen. Deze moeilijk te 

lokaliseren soort blijkt bij intensief zoeken talrijker dan men denkt. 

In het Middengbied werden enkele waarnemingen gedaan die mogelijk op broeden wijzen. Zo werd aan de 

Prins Hendrikweg tweemaal een Groene Specht gehoord (eind juli en begin aug.). Op 22 juni verbleef een 

paartje Kleine Mantelmeeuwen met 2 jongen bij het Dompad. Op 17 juli werd in de Grashoek een Torenvalk 

met prooi gezien. Op zes data werd een Nijlgans gesignaleerd. Wellicht betrof het een vogel van het paar dat 

op het eilandje in het Oor (Vinkenveld) broedde. 

12. Bronsgeest / 15. Klein-Leeuwenhorst 

In het dichte dennenbos bij de rotonde van Leeuwenhorst broedden al vele jaren Blauwe Reigers. Hun aantal 

werd in 2002 nog op 6 geschat. Nauwkeurig onderzoek leidde in 2003 tot de conclusie dat hier 10 bewoonde 

nesten waren. In het eikenhout werden 2 paren Glanskop aangetroffen. Verheugend was dat ook hier de 

Groene Specht nog aanwezig is (1 paar Everwijnpark en 1 paar ten noorden van de IJsbaan). In het gebied 

dat vroeger de picknickplaats werd genoemd, werd een broedgeval van de Grote Lijster vastgesteld. In het 

bollenland langs de Bronsgeesterweg werden 4 paren Veldleeuwerik, 2 paren Gele Kwikstaart en 1 paar 

Patrijs gevonden. 

14. Oud-Leeuwenhorst 

Evenals in voorgaande jaren broedden ook in 2003 2 paren Rietzanger in het restant van de vroegere 

slotgracht. Hier werd ook door de Rietgors gebroed. Het bos en de houtwallen boden onderdak aan 1 paar 

Boomvalk, 1 paar Torenvalk, 1 paar Buizerd (geen jongen gezien) en 1 paar Grote Lijster. In de NO-hoek 

broedde weer een Ransuil. In de oude boerderij werden 11 paren Boerenzwaluwen aangetroffen. Het 

grasland van Oud-Leeuwenhorst is arm aan broedende weidevogels. Langs de sloten werd door 

Knobbelzwaan ( 1 paar) en Krakeend (3 paren) gebroed. Het ooievaarsnest werd weer bezet door een paartje 

Nijlganzen. In deze omgeving waren ook 2 paren Canadese Ganzen aanwezig. Het bollenland werd niet 

volledig geïnventariseerd. 

16. Nieuw-Leeuwenhorst 

Dat het horst van de Havik vrij dicht bij een drukbelopen pad werd gevonden verraste veel vaste bezoekers 

van dit bosgebied. De Havik werd namelijk al meer dan een jaar regelmatig bij de vijver gezien en naar het 

nest werd vergeefs gezocht aan de oostzijde van de Gooweg. 

Typische soorten van oud loofbos waren ook dit jaar weer aanwezig: Boomklever (1 paar), Groene Specht (1 

paar), Glanskop (3 paar), Holenduif (3 paar) en Bosuil (1 paar). 

Het bosgebied achter het Parkhotel werd niet geïnventariseerd. Hier werd in 2001 en 2002 door een Buizerd 

gebroed.  

18. Noordduinen-Zuid 

Ten noorden van de eerste opgang werd eind mei een mannetje van de Tapuit gezien, wat op een broedgeval 

wijst. De zeereep blijkt het belangrijkste deel van dit duingebied te zijn. Hier broedden alle 4 paren 

Graspieper, 2 paren Ringmus, 1 paar Sprinkhaanzanger en bijna alle paren Braamsluiper (totaal 6 paar). In 

het loofbos bij de werkschuur broedde, zoals al vele jaren het geval is, weer een Sperwer. 

19b. Kloosterschuur 

In dit kassengebied werden verrassend veel bijzondere soorten aangetroffen. Zo werden 9 paren Putters 

gelokaliseerd en 5 paren Ringmussen. Ook 2 paren Spotvogel, 7 paren Kleine Karekiet, 1 paar Nachtegaal, 7 

paren Boerenzwaluw en 5 paren Huiszwaluw moeten genoemd worden. Hoopgevend is dat in dit kassengbied 

3 paren Patrijs werden gevonden. 

20. Elsgeest-Zuid 

In dit gebied liggen de camping Koningshof en het Vinkenweggebied. In het grasland tegen de A44 bleken 

geen Grutto’s meer te broeden. Dat was zes jaar geleden nog wel het geval. Vermeldenswaard zijn in ieder 

geval de 8 paren Boerenzwaluw, 2 paren Huiszwaluw, 4 paren Spotvogel en 4 paren Ringmus.  Ook de Patrijs 

was hier met 3 paren aanwezig. Verrassend was de aanwezigheid van Ransuilen in dit gebied. Wellicht 

vormen de verwaarloosde tuinderijen langs de Elsgeesterlaan een goed muizengebied. 

22b. De Blink 

Dit gebied werd volledig op broedvogels onderzocht. Het verslag van deze inventarisatie is in deze 

Strandloper of de volgende aflevering te vinden. Wat de bijzondere soorten betreft moeten de 3 paren 

Boomleeuwerik worden genoemd. Ook een paar Zomertortels is tegenwoordig al een bijzonderheid. 
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23. Bossen in het Langeveld 

In dit gebied werd eveneens een onderzoek naar alle broedvogelsoorten uitgevoerd. Ook dit verslag zal in de 

Strandloper gepubliceerd worden. In tegenstelling tot eerder genoemde telgebieden kon hier wel van 

geslaagde broedgevallen (2) van de Buizerd worden gesproken.  

De Zomertortel was eveneens met 2 paren aanwezig. Dat gold ook voor de Houtsnip, voorzover bij deze 

soort van paren kan worden gesproken. In ieder geval werden twee verschillende baltsende mannetjes gezien 

en gehoord.  

24. Kraaierslaan / 25. Rondom Sancta Maria 

De rand van Sancta Maria leverde 3 paren van de Grote Lijster op. Deze soort schijnt de laatste jaren weer 

iets toe te nemen. In een schuur werd een kolonie van zo’n 15 paren Boerenzwaluwen aangetroffen. De 

Ringmus was met 6 paren aanwezig. In het open bollengebied bleek de Veldleeuwerik opvallend talrijk (11 

paren). Veel minder talrijk was de Patrijs met 2 of 3 paren. Wellicht komen er bij gericht onderzoek meer 

dan 1 paar Gele Kwikstaart en 1 paar Engelse Kwikstaart te voorschijn. Bijzonder was het paar dat bestond 

uit een mannetje Witte Kwikstaart met een vrouwtje Rouwkwikstaart. 

38. Luchter Zeeduinen 

De Graspieper is vrijwel verdwenen uit het cultuurland, maar in de zeereep is het nog steeds een van de 

talrijkse broedvogels (11 paren). Evenals in de Coepelduinen en de Noordduinen is de Roodborsttapuit ook 

hier goed vertegenwoordigd (5 paren). 
 

 
Broedgevallen uit andere telgebieden 

 
Aan de tellers werd gevraagd om ook zoveel mogelijk bijzondere broedgevallen uit andere dan de hierboven 

genoemde telgebieden door te geven. Dit leidde tot de volgende lijst. 

 

Nijlgans  1 paar met 7 jongen, eilandje in het Oor, Vinkenveld, Noordwijk 

   2 paar in Polder Elsgeest aan Elsgeesterlaan bij camping. 

Zomertaling  1 paar Polder Elsgeest achter munitiegebouwtje 

Sperwer  1 paar in bosje langs N206 bij afslag Rijnsburg (meded. J. Pesschier) 

Havik   2 paren zuidelijke Amsterdamse Waterleidingduinen 

   1 paar Noordwijkse Golfclub 

Torenvalk  1 paar in nestkast Schippersvaartweg, Noordwijkerhout 

Boomvalk  vermoedelijk 1 paar bij Nachtegaalslaan, achter Offem 

Kwartel  één wellicht 2 roepende vogels in bollenland t.o R.K-kerk De Zilk 

Patrijs   4 paren langs Rijnsburgerweg in Polder Elsgeest 

   1 paar Zwetterpolder bij Noordwijkerhoek 

   1 paar, maar vermoedelijk meer, Vinkenveld, Noordwijk 

Kleine Plevier  1 paar tuinderij Noordwijkerhoek bij de molen 

   2 paren bij Duin en Daal (Leidse Vaart), Noordwijkerhout 

Groene Specht  1 paar op Sancta Maria 

Blauwborst  1 paar AWD, omgeving Pindabergje;  

2 paar Limburg Stirumvallei in 2002 

Nachtegaal  1 paar op Sancta Maria 

Spotvogel  4-5 paar omgeving vuilnisbelt De Krom 

Bosrietzanger  3-4 paar omgeving vuilnisbelt De Krom 

   1 paar eilandje Zwarte Pad, Katwijk 

Zwarte Mees  mogelijk 1 paar tussen golfbaan en Duindamse Slag 

Grauwe Vliegenv. mogelijk 1 paar op vuilnisbelt De Krom 

Ringmus  2 paar, Noordwijkse Golfclub bij clubhuis 
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Resultaten broedvogelinventarisatie 2003                       

              12+               24+   Totaal  

soort / telgebied 1 3 4 8 9 10 15 14 16 18 19b 20 22b 23 25 38 Per 
soort 

Fuut   2           2     2           6 
Blauwe Reiger             10                   10 
Knobbelzwaan   1           1     3       1   6 
Nijlgans   1         1 2 1         1 1   7 
Slobeend                     1           1 
Krakeend   1         1 3     2 1     2   10 
Kuifeend                     2       1   3 
Havik                 1               1 
Sperwer                   1       1     2 
Buizerd 1 1           1           2     5 
Torenvalk               1     1       1   3 
Boomvalk               1                 1 
Patrijs             1 1     3 1     3   9 
Kleine Plevier                     1 1         2 
Houtsnip                           2     2 
Wulp                             1   1 
Tureluur                     2 1         3 
Stormmeeuw   2                             2 
Zilvermeeuw   43 40                           83 
Kleine Mantelm.   72 4                           76 
Holenduif     1 3         3         3     10 
Zomertortel                           2     2 
Ransuil               1       1         2 
Bosuil                 1         1     2 
Koekoek 1 1             1     1 1       5 
Groene Specht   1 1 1     2   1         1     7 
Boomleeuwerik                         3       3 
Veldleeuwerik             4 2     1       11   18 
Huiszwaluw                     5 2         7 
Boerenzwaluw   1           11     7 8     15   42 
Boompieper                         2       2 
Graspieper         2         4     4     11 21 
Engelse Kwikst.                             1   1 
Gele Kwikstaart             2               1   3 
Rouwkwikstaart                             1   1 
Nachtegaal     3 7       1 5   1     6 1   24 
Zwarte Roodst.   4 1 1 2                       8 
Gekr. Roodstaart                           1     1 
Roodborsttapuit 3     1           3     5     5 17 
Tapuit 4                 1             5 
Grote Lijster             1 1           1 3   6 
Sprinkhaanz. 1                 1     2     2 6 
Rietzanger     1         2                 3 
Kleine Karekiet                     7 1         8 
Bosrietzanger 2 1   1             1 1         6 
Spotvogel   2                 2 4         8 
Braamsluiper   2 2 2           6   1 3 2   1 19 
Glanskop             2   3         2     7 
Kuifmees     1     1                     2 
Boomklever                 1               1 
Ringmus                   2 5 4     6   17 
Putter   1 2   4 3         9 1     1   21 
Rietgors               1                 1 
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JEUGDNATUURCLUB 
 

 
In allerlei publicaties lees je dat kinderen door de 

verstedelijking en asfaltering steeds minder met 

natuur in aanraking komen. Wat is dat toch 

jammer, want hoe kun je natuur in onze 

samenleving verankeren, als je in je jeugd nooit 

ervaren hebt wat natuur is? 

De kinderen die de Jeugdnatuurclub bezoeken, 

hebben vorig jaar gelukkig weer veel “gouden” 

momenten beleefd. Enkele voorbeelden: 

In je zelfgemaakte vogelhuisje komt een paartje 

pimpelmezen broeden! 

Een ei toch te zien verdwijnen in een fles met een 

hals die net te nauw is om een ei door te laten. 

Hoeveel schedeltjes zijn er te ontdekken in een 

braakbal? Het record is vijf. 

Schuilen voor de regen? Nee hoor, want het is veel 

spannender om te zien wat je nu weer uit de sloot 

hebt opgevist. 

De hele groep mag in een bovist knijpen. Elk 

kneepje veroorzaakt een stuifwolkje. Wat een 

ongelooflijk aantal sporen in zo’n klein 

paddestoeltje! 

In het duin op zoek naar die lekkere  zure bessen 

van vorig jaar. Het zijn, tot mijn stomme 

verbazing,  niet de duindoorn- maar de zuurbessen. 

 

januari vogelhuisjes / vetballen 20 kind. 

februari natuurkundeproefjes 24 kind. 

maart braakballen uitpluizen 24 kind. 

april bezoek aan de heemtuin  8 kind. 

mei slootje vissen 17 kind. 

juni vleermuizen 35 kind. 

september paddestoelen 13 kind. 

oktober herfst in het duin 14 kind. 

november diersporen in het bos 14 kind. 
 

Voor een aantal activiteiten gold een maximum 

aantal deelnemers. Ik heb een aantal kinderen 

moeten teleurstellen, omdat ze niet mee konden 

doen . 

Ook dit jaar werd ik bijgestaan door Lotte Eisenga 

en Bram Veefkind. 

Met dank aan de enthousiaste inzet van de gidsen 

Reneé, Bram, Lutgarde, Wim, Bart, Odile en 

Robert. 

 

Nel Nooijen
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OVERZICHT EDUCATIEVE WERKGROEP 2003 
 

De educatieve werkgroep heeft in het jaar 2003 veel energie gestoken in een nieuwe manier van 

voorbereiden van het traditionele herfstnatuurspel. De groep heeft een nieuw draaiboek ontwikkeld om de 

voorbereiding over het hele jaar te verspreiden. Ook is een kleine kern bezig om een 

natuuropdrachtencartotheek op te zetten. Dit alles met de bedoeling om  de hectische 

voorbereidingsmaanden september en oktober te ontlasten. 

Natuurlijk ging het normale educatieve werk, het ontvangen van groepen in het Jan Verwey Natuurcentrum 

en leiden van buitenexcursies, gewoon door. In  het afgelopen jaar hebben 35 groepen het  Natuurcentrum 

bezocht. 

 

 

DATUM    GROEP                            PLAATS                    AANTAL         VOLW. 

31 –1 Jongenskoor Polen 40 10 

14-2 Partijtje Noordwijk 6 2 

27-2 Partijtje Noordwijk 7 1 

8-3 Jeugdnatuurwacht Sassenheim 12 2 

13-3 W.Alexanderschool Katwijk 24 8 

2-4 Buitenlandse Vrouwen Noordwijk 5 13 

4-4 Achtbaan Voorhout 25 8 

9-4 Achtbaan Voorhout 24 8 

14-4 Klaverweide Noordwijk 50 5 

15-4 Klaverweide Noordwijk 61 7 

17-4 Klaverweide Noordwijk 40 4 

22-4 Regenboog Voorhout 43 5 

23-4 Regenboog Voorhout 28 6 

12-5 Zeestroom Noordwijkerhout 17 4 

14-5 Don Bosco Lisse 33 6 

15-5 Zeestroom Noordwijkerhout 16 5 

20-5 Zeestroom Noordwijkerhout 17 3 

21-5 Don Bosco Lisse 33 3 

3-6 St. Antoniusschool Aerdenhout 29 4 

10-6 Prinsenhof Noordwijkerhout 48 6 

18-6 Partijtje Lisse 10 2 

19-6 Wakersduin Noordwijk 27 3 

25-6 Vierboet Noordwijk 24 1 

26-6 Wakersduin Noordwijk 20 2 

3-7 Springplank Sassenheim 27 7 

4-10 Kinderboekenweek Noordwijk 160 ? 

10-10 Victorschool Noordwijkerhout 52 6 

12-11 Partijtje Noordwijk 8 1 

 

                     

                                                             TOTAAL             886                  135 
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Een aantal scholen ging ook graag naar buiten om de natuur echt te beleven. 

 

BUITENEXCURSIES 

 

 

7-3 Prins W.Alexanderschool Duin 24 kinderen 

4-4 Achtbaan Bos 25 kinderen 

9-4 Achtbaan Bos 24 kinderen 

5-6 De Akker Bos 22 kinderen 

15-9 Schapedel Bos 20 kinderen 

21-10 Victorschool Bos 44 kinderen 

22-10 De Jutter Bos  44 kinderen 

22-10 Duinpieper Bos 24 kinderen 

29-10 Duinpieper Bos 24 kinderen 

5-11 Zeehonk Duin 19 kinderen 

7-11 Victorschool Bos 58 kinderen 

15-12 Scoutinggroep Bos 15 kinderen 

 

                                                                                              TOTAAL      343 kinderen 

 

 

Met dank aan Benno, Christine, Dick, Ibolyka, Ineke, Ingrid, Leen, Lotte, Margreet, Mart, Paul, 

Paulette, Reneé, Robert en Willem. 

 

Nel Nooijen 

 

Een geweldige gift van de Rabobank Noordwijk-

Noordwijkerhout aan de vereniging. 
 
Misschien heeft u het al hier en daar in de kranten 

gelezen. De Rabobank Noordwijk-

Noordwijkerhout bestond in september 2003 

honderd jaar. Dit jubileum wilden zij met de 

verenigingen in de streek vieren. Alle verenigingen 

konden een plan bedenken voor een leuke actie 

met een educatief karakter.   

Ook de educatieve werkgroep van onze vereniging 

had daarop een plan ingediend voor leskisten. 

Dit zijn themakisten die per onderwerp een 

heleboel informatie bevatten, maar ook 

onderzoeksmaterialen en voorbeelden. Met behulp 

van zo’n leskist kan in de klas of ergens buiten een 

normale biologieles uitgroeien tot een boeiende 

activiteit waarbij de kinderen zelf kunnen 

onderzoeken en ervaren.  

Met deze kisten kan de educatieve werkgroep haar 

activiteiten uitbreiden en ook in de toekomst 

kinderen op een leuke manier kennis laten maken 

met de natuur.  

Wij waren dan ook zeer blij verrast toen het bericht 

binnenkwam dat wij van de Rabobank ook een 

bedrag van € 1000 mogen ontvangen voor de 

aanschaf van enkele van deze leskisten.  Inmiddels 

zijn er twee kisten besteld, een over bijen en een 

met als thema ‘bodem’. 

Zodra de kisten binnen zijn zullen wij een klas 

uitnodigen om één of beide kisten op feestelijke 

wijze in gebruik te nemen. Hierover zult u straks 

meer kunnen lezen op onze website en in de 

plaatselijke kranten. 
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W. Andelaar 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor 

een rondje groen. Met de vuurtoren als 

middelpunt iets oppikken van wat de natuur te 

bieden heeft. 

Het was wel even wennen. Van het strandje voor 

het appartement op het eiland Sal, met renvogels 

en rosse woestijnleeuwerikken voor onze neus, 

naar het wat verlaten strand van Noordwijk. Van 

tonijn met koeskoes naar boerenkool met worst. 

Voor die boerenkool moest ik op mijn 

groentetuin, onder aan de duinvoet, zijn. Ik zag 

het daar al direct: er waren kapers op de kust 

geweest. Van de rij koolplanten stond er nog maar 

een enkele overeind. De eerste gedachte was dat 

iemand zich in zijn tuin had vergist. Zoals die 

oude Noordwijker die een paar rode kolen van het 

land van een ander meenam, en toen dit was 

uitgekomen zei: 'o, ik doch dat je ze niet meer 

noadig ad'. Maar, bij wat nader kijken zag ik in de 

sneeuw de spitse voetafdrukken van een ree. Bij 

het door de sneeuwval wat minder voorhanden 

zijn van voedsel in de duinen, was de boerenkool 

een welkome aanvulling op het menu geweest. 

Het was het beest van harte gegund, maar ik 

moest wel naar de groenteboer. 

Het bekijken van diersporen is naar mijn gevoel 

bij het natuur beleven een wat achtergebleven 

kindje. Er zijn kasten te vullen met gidsen over 

dieren en vogels, maar over de sporen die de 

dieren achterlaten houdt het met een enkele gids 

van Elsevier en Tirion/Thieme op. Terwijl er toch 

op dit gebied, speciaal in Noordwijk, veel te 

beleven valt. Er valt wel niet zoveel sneeuw, maar 

stuivend zand is er in onze omgeving genoeg. Het 

lijkt wel of je als natuurbeheerder niet meetelt als 

je niet in je jaarverslag kan zetten dat je een 

stuifplek hebt gecreëerd. Overigens denkt niet 

iedereen daar positief over. Op de laatste 

roofvogeldag in Meppel noemde Rob Bijlsma de 

zogenaamde natuurontwikkeling de grootste 

bedreiging voor de natuur van dit moment. Het 

blijft namelijk niet bij het aanleggen alleen. 

Daarna moeten er steeds beheersmaatregelen 

worden genomen, wat uiteindelijk tot een soort 

tuinieren in de natuur gaat leiden. Aldus nog 

steeds Bijlsma. Anderen denken daar anders over. 

Een kennis van mij is helemaal weg van het 

stuivende duin ten noorden van het dorp. Niet 

omdat hij zich (vanwege zijn professie) als een 

roepende in de woestijn acht. Nee, hij maakt er 

schitterende foto's. Hoe je er ook over denkt, in 

het opgestoven zand zijn de sporen van dieren 

goed te bekijken. Dat deed in 1967 ook Nico 

Tinbergen in de duinen van Engeland, en maakte 

er samen met een ander een heel mooi boekje, met 

de korte titel Tracks, over. Als een van de 

grondleggers van de gedragswetenschap bleef het 

voor Tinbergen niet alleen tot de vaststelling welk 

dier er was geweest. Het gaat hem in het boekje 

juist om de vraag waarom het dier daar was en 

wat er plaats vond.  

Bij de foto's in het boek staan steeds tekeningen 

van wat er zich naar zijn mening heeft afgespeeld. 

Zoals een paar bergeenden, die tussen hen in hun 

negen jongen door het duin naar het water 

brachten. En een paar torenvalken, die een 

spelletje deden met een denappel. Een deel van 

het boekje is gewijd aan de sporen die vossen 

hebben achtergelaten. Heel fraai is de foto en de 

tekening van een vos die een argeloze kokmeeuw 

te grazen neemt. Kijk, een dergelijk drama zou je 

op het vulkanische eiland Sal niet kunnen 

meemaken.  

Dat zou je wel op de Noordwijkse trimbaan 

kunnen gebeuren.    
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GANZEN EN NOG EENS GANZEN 
 

Koene Vegter 

 
Ganzenexcursie naar Deltagebied 

 

De jaarlijkse ganzenexcursie van de Noordwijkse 

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

mag zich altijd in een ruime belangstelling 

verheugen. Ook deze keer vertrok tussen kerst en 

oud en nieuw 2003 een 27-tal deelnemers in alle 

vroegte van het Jan Verwey Natuurcentrum in 

Noordwijk richting de Zuid-Hollandse en Zeeuwse 

eilanden. 

Parallel hieraan is ook vanuit de gans een 

groeiende belangstelling voor de Nederlandse 

graslanden merkbaar. Zeker een miljoen ganzen 

brengt hier de winter door; ongeveer de helft van 

de totaal in Europa overwinterende populatie.  

Het betreft hier vooral de Kolgans met  ca. 

600.000, de Brandgans met 300.000, de Grauwe 

Gans met zo’n 125.000 exemplaren en in strenge 

winters ook nog eens 200.000 Toendrarietganzen. 

Al deze soorten werden in zeer ruime mate gezien 

tijdens deze excursie: met grote groepen grazend in 

het gras of in formatie vliegend tegen de 

achtergrond van grijsblauwe wolkenluchten. 

 
 

Dwergganzen uit Zweden  

 

Maar er is een uitzondering op deze getallengroei 

en dat is de Dwerggans met een alsmaar 

afnemende populatie, waarschijnlijk vooral als 

gevolg van bejaging, tot op dit moment over de 

hele wereld ca. 25.000 exemplaren. Gelukkig is in 

Nederland een voorzichtig tegenovergestelde 

tendens te ontdekken. Vanuit Zweden zijn jonge 

Dwergganzen verleid om met halftamme 

Brandganzen, die dat al gewend waren, richting 

Nederland te trekken in plaats van naar Zuidoost-

Europa waar de jachtdruk veel hoger is. Via deze 

Lorenz-achtige opzet is initiatiefnemer Lambart 

von Essen erin geslaagd een populatie van een 100 

in Nederland overwinterende ganzen op te 

bouwen. En daar wilden wij er natuurlijk wel eens 

een aantal van zien om ook de gele oogring te 

kunnen bewonderen waaraan zij hun fraaie 

bijnaam Goudoogje danken. 

 Hoewel Jelle van Dijk  in de voorexcursie op 23 

december 2003 nog een 17-tal exemplaren wist te 

verschalken in het Oude Land van Strijen, mocht 

het deze keer niet lukken.  

en zeker niet schrale troost is de mooi 

geïllustreerde uitgave van De dwergganzen van 

Anjum door Erik van Ommen en Gerard Ouweneel 

bij de uitgeverij KNNV, waarin deze schaarse 

soort  uitvoerig te bewonderen is. 

 

Van Strijen naar Schouwen 

 

Maar wat was er dan wel te zien, vraagt u zich 

waarschijnlijk af. Tussen de al genoemde 

duizenden ganzen meende een enkeling een 

Chinese gans waar te nemen. Het werd mij niet 

geheel duidelijk of het hier een exoot dan wel een 

hoax betrof; in elk geval kon ik dit genus ook in 

mijn atlas van Zeldzame vogels van Nederland niet 

terugvinden. Wel duidelijk herkenbaar was een 

witte Buizerd die op een paal gezeten het 

ganzengeweld overzag en in kleur leek te 

wedijveren met de splinternieuwe joggingschoenen 

van veteraan Willem Baalbergen.  

Langs smalle dijkjes trok het gezelschap in een 

colonne van zeven auto’s verder, ongegeneerd 

stoppend bij elke vermeende nieuwe waarneming, 

wat soms tot enige irritatie leidde bij de lokale 

bevolking. Zo arriveerden wij bij Dijkwater in 

Sirjaansland, waar een voor deze tijd zeldzame 

Groenpootruiter en een voor deze streek bijzondere 

Groene Specht werd waargenomen.  

Het haventje van Bommenede en omgeving 

brachten weer nieuwe soorten: voor het eerst 

Rotganzen, Kleine Zilverreigers, Bergeenden, 

Brilduikers, Geoorde Futen (ik heb er zeven in één 

kijkerbeeld! was een verrukte uitroep),  Middelste 

Zaagbekken, Kluten, Tureluurs, Steenlopers en een 

ploegje Kepen. 
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Heerenkeet biedt norse ontvangst  

 

Op weg naar de Heerenkeet toonde zich af en toe 

een eenzame Kleine Zilverreiger, mooi wit 

afstekend tegen het zwarte akkerland. Ook werden 

enkele tientallen foeragerende Kluten en een grote 

groep Toendrarietganzen, afgewisseld met Kleine 

Zwanen gezien. 

In dit gebied van Schouwen wordt met succes 

geprobeerd het aloude paradijs van watervogels 

weer in volle glorie te herstellen door het creëren 

van een uitgestrekt zout/brak kleimoeras via het 

plan Tureluur in de Prunjepolder.  

De altijd wat norsige uitbater van de Heerekeet zat 

niet echt op ons te wachten, wat er toe leidde dat 

wij wel lang op hem dienden te wachten, hetgeen 

niet iedereen even goed verdroeg. 

 

 

 

 

 

Baltsend uiteinde bij Brouwersdam 

 

Gelukkig lieten de vogels niet op zich wachten en 

stond ons ondanks een licht regentje nog een fraaie 

finale bij de Brouwersdam te wachten. De 

inleiding hiertoe bestond uit een Roodhalsgans die 

zich als van niets bewust in zijn eentje en voor ons 

gelukkig op de voorgrond gestaag voortbewoog 

temidden van een enorme groep Brandganzen. 

Opnieuw maakten de telescopen overuren.  

Bij de Brouwersdam kon uiteindelijk nog een heel 

scala aan watervogels worden gespot: 

Roodkeelduikers en Kuifduikers, een Alk en een 

Zeekoet, Eidereenden, IJseenden en Zwarte Zee-

eenden, Middelste Zaagbekken en Roodhalsfuten 

en ook nog een Paarse Strandloper.  

Een baltsend paartje Brilduikers was niet alleen 

een mooi afsluiting van deze geslaagde 

winterexcursie, maar leek tevens een voorspoedig 

begin van het nieuwe jaar in te luiden, waarin onze 

Vereniging opnieuw de nodige boeiende excursies 

voor u in petto heeft.      
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Waarnemingen oktober, november en december 2003 
 

Wilde Zwaan  15  01-12  overvliegend Oosterduinsemeer zuid  AS 

   1  12-12  Polder Elsgeest  JvD 

   5  14-12  Polder Elsgeest  AS 

   2  27-12  Polder Elsgeest  JvD 

Kleine Zwaan  13  26-10  over Duinpark naar noord  JvD 

   2  09-12  over zee naar zuid  JvD/DP 

Nijlgans  47  15-11 . Polder Hoogeweg JvD 

   118  30-11  Polder Hoogeweg  JvD 

Grauwe Gans  68  07-11  over zee in 1.5 uur  JvD 

   360  09-11  over zee naar zuid in 1 uur JvD/PS/AS/HV 

Toendrarietgans  2  26-12  Polder Hoogeweg  AS 

Brandgans  324  07-11  over zee in 1.5 uur  JvD 

   32  29-11  over zee zuid  AS 

Rotgans  93  14-10  over zee naar zuid in 2 uur  JvD 

Canadese Gans  18  30-11  Polder Hoogeweg  JvD 

Witoogeend  1  02-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

   1  16-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

   1  18-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Topper  12  05-10  over zee noord  AS 

   4  09-11  over zee Z HV/AS/PS/JvD 

   6  07-12  over zee zuid  AS 

Eider  610  12-12  590 Z en 20 N in 1 uur over zee  JvD 

Grote Zee-eend  2  25-10  over zee N  HV/PS/AS 

   3  09-11  over zee Z HV/AS/PS/JvD 

   1  07-12  over zee zuid  AS 

IJseend  1  25-10  over zee N  HV/PS/AS 

Nonnetje  1  08-11  over zee naar zuid  JvD 

Brilduiker  22  09-11  over zee Z HV/AS/PS/JvD 

   2  09-11  Oosterduinsemeer  AS 

   1  16-11  Maandagse Wetering Polder Hoogeweg  AS 

   13  29-11  over zee zuid  AS 

   1  06-12  over zee zuid  AS 

   4  07-12  over zee zuid  AS 

   2  27-12  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV/JvD/AS 

   1  29-12  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

Grote Zaagbek  4  19-10  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   38  07-12  over zee noord HV/AS/PS/JvD  

   7  29-12  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS  

Krakeend  152  02-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   190  10-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   220  15-11  Oosterduinsemeer  JvD 

   198  22-11  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Smient  420  15-11  Polder Hoogeweg  JvD 

   412  29-11  over zee zuid (één uur)  AS 

   310  27-12  Vogelsloot  JvD 

Slobeend  11  18-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   54  29-11  over zee zuid (één uur)  AS  

Wilde Eend x Krakeend  1 16-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

Wilde Eend  450  12-12  Oosterduinsemeer  JvD 

Pijlstaart  9  08-10  over zee zuid  AS 

   1  29-11  over zee zuid  AS 

Wintertaling  134  15-11  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   90  12-12  Polder Hoogeweg  JvD 

duiker spec.  246  29-12  over zee Z   9.30-10.30 HV/JvD/AS 

Roodkeelduiker  1  17-10  in zee thv de zeetrekhut  AS 
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 Roodkeelduiker  4  09-11  over zee zuid  AS 

   1  15-11  over zee zuid  RS 

   2  07-12  over zee noord  AS 

Dodaars  4  12-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   8  19-10  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   2  22-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  PdJ 

   2  02-11  Schie Noordwijk  AS 

   1  03-11  Fagelsloot Bronsgeest  AS 

   11  08-11  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  13-11  Leidse Vaart  JR 

   1  16-11  slootje ten zuiden van Oosterduinsemeer  JR 

   7  06-12  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   3  07-12  Oosterduinsemeer  AS 

   6  31-12  Leidse Vaart N’hout  JR 

Fuut  231  08-12  over zee Z 9.20-10.20  HV/DP 

Roodhalsfuut  1  09-10  over zee zuid  AS 

   2  09-11  over zee zuid JvD/HS/PS/AS 

   1  29-12  over zee zuid  AS 

Kuifduiker  2  14-10  in zee bij telpost  JvD 

Noordse Stormvogel  1  20-12  in zee thv Noordwijk (donkere fase)  AS 

Noordse Pijlstormvogel  1  08-10  over zee noord  AS 

Vaal Stormvogeltje  3  11-10  over zee zuid  AS/JvD/PS 

Jan-van-gent  40  14-12  over zee in 2 uur  PS/JvD//HvS 

   11  27-12  over zee in 1 uur  JvD 

   3  29-12  over zee Z  HV/JD/AS 

Aalscholver  302  14-10  over zee naar zuid in 2 uur  JvD 

   214  15-10  over zee naar zuid in 1 uur  JvD 

   21  01-11  Binnenwatering Katwijk  HV 

Ooievaar  1  08-11  overvliegend Polder Hoogeweg  AS 

Lepelaar  3  18-10  overvliegend Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

Rode wouw  1  12-10  over de Coepelduynen  AM 

Blauwe Kiekendief  1  13-10  Coepelduynen  JvD 

   2  15-10  over zee naar zuid  JvD 

   2  07-11  over zee zuid  JvD 

   1  08-11  vr overvliegend Boekerslootlaan  AS 

   1  16-11  jagend Duindamseslag  JR 

Havik  1  12-10  overvliegend Puinhoop  AS 

Smelleken  2  11-10  over zee zuid  AS 

   1  28-11  over zee  JvD 

Slechtvalk  1  11-10  Polder Hoogeweg tp  AS 

   1  15-11  jagend Polder Hoogeweg  JvD 

   1  30-11  Polder Hoogeweg tp  AS 

   1  26-10  jagend Polder Hoogeweg  JvD 

Waterral  2  02-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  12-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   2  19-10  AWD oever Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  22-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  PdJ 

   1  08-11  AWD oever Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   2  09-11  Oosterduinsemeer oostoever  AS 

   1  16-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

   1  07-12  Oosterduinsemeer noordoever  AS 

Meerkoet  25  22-11  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Bontbekplevier  5  02-10  op strand Langevelderslag  JvD 

Goudplevier  1050  30-11  Polder Hoogeweg  JvD 

Drieteenstrandloper  95  20-10  strand paal 81-71  HV 

   250  21-12  over zee zuid (één groep)  AS 

Paarse Strandloper  1  07-10  over strand naar zuid  JvD 

   6  08-10  over strand zuid  AS 

Kemphaan  1  09-11  overvliegend Coepelduynen  AS 
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 Kemphaan  1  12-12  Polder Elsgeest  JvD 

   4  14-12  Polder Elsgeest  AS  

Bokje  1  19-10  AWD opvliegend omgeving Pindabergje  AS 

   3  08-11  AWD opvliegend omgeving Haasveld  AS 

Steenloper  19  01-11  Binnenwatering Katwijk  HV 

   43  14-12  Binnenwatering Katwijk  PS/HV   

   2  14-12  Polder Elsgeest  AS 

Rosse Franjepoot  1  13-10   in zee bij paal 85  JvD e.v.a. 

Middelste jager  1  07-10  over zee naar zuid  JvD 

   2  08-10  over zee noord  AS 

   1  11-10  adult over zee zuid  PS/AS 

   1  13-10  strand bij paal 85  JvD 

Kleine Jager  1  12-10   op strand ten noorden van Duindamseslag  PJ 

   1  02-11  over zee N  HV/JvD/AS 

   1  10-11  op zee tp  HV 

   1  29-11  over zee zuid  AS 

Kleinste Jager  1  11-10  onv. ex. over strand noord  AS 

Grote Jager  2  04-10  over zee zuid  AS 

   2  07-10  over zee zuid  AS/JvD 

   3  09-10  over zee noord  AS 

   1  13-10  strand bij paal 84  JvD 

   1  28-11  over zee  JvD 

Zwartkopmeeuw  1  14-10  1 adult over zee zuid  JvD 

   1  19-10  over zee Z  HV/JvD/PS 

   1  26-10  over zee Z HV/HS/PS/JvD 

   1  09-11  Binnenwatering Katwijk  HV 

   1  15-11  adult Binnenwatering Katwijk  PS 

   1  27-12  adult Binnenwatering Katwijk  PS 

   2  29-12  over zee Z  HV/JvD/AS 

   1  30-12  adult Binnenwatering Katwijk  PS 

Dwergmeeuw  16  05-10  over zee noord  AS 

   44  07-10  over zee zuid (1ex. 1e wtr met zwarte 

bovenvleugel) 

 AS 

   22  09-10  over zee zuid  AS 

   78  11-10  over zee noord  AS 

   24  24-10  over zee naar zuid in 1 uur  JvD 

   40  25-10  over zee noord/zuid  AS 

   16  09-11  over zee zuid  AS  

   19  29-11  over zee zuid  AS 

   4  07-12  over zee zuid  AS 

   5  29-12  over zee zuid  AS 

Kokmeeuw  1850  24-10  over zee in 1 uur  JvD 

Geelpootmeeuw  1  04-10  adult Binnenwatering Katwijk  PS 

   4  11-10  adult Binnenwatering Katwijk  PS 

   2  12-10  adult Binnenwatering Katwijk  PS 

   3  14-10  Binnenwatering Katwijk 2 ad en 1 4kj  PS  

   4  15-10  Binnenwatering Katwijk  HV 

   3  18-10  Binnenwatering Katwijk 2 ad en 1 1kj  PS  

   3  26-10  Binnenwatering Katwijk ad  PS 

   8  01-11  Binnenwatering Katwijk  HV 

   2  08-11  Binnenwatering Katwijk1 ad en 1 1kj  PS/AS  

   4  15-11  Binnenwatering Katwijk 3 ad 1 1kj  PS 

   3  16-11  Binnenwatering Katwijk  AS 

   2  22-11  Binnenwatering Katwijk ad   PS  

   2  06-12  Binnenwatering Katwijk ad   PS  

Pontische Meeuw  1  11-10  Binnenwatering Katwijk1kj  PS  

   1  12-10  1e jrs Binnenwatering Katwijk  AS 

   3  15-11  Binnenwatering Katwijk1kj  PS 
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Grote Mantelmeeuw  60  11-10  Binnenwatering Katwijk  PS   

Drieteenmeeuw  25  07-10  over zee noord  AS 

   7  08-10  over zee noord  AS 

   7  09-10  over zee noord  AS 

   40  11-10  over zee noord  AS  

   2  14-12  Binnenwatering Katwijk  HV/PS 

   68  20-12  in zee thv Noordwijk  AS 

   67  26-12  over zee Z 10.00-11.00  HV/JvD 

   130  29-12  over zee noord  AS 

Reuzenstern  1  09-10  1e winter over zee noord  AS 

Noordse Stern  2  11-10  onv. ex. over zee noord  AS 

   1  11-10  over zee zuid 1 kj   PS/AS 

Alk/Zeekoet  44  06-12  over zee N 9.00-10.00  HV 

   69  29-12  over zee Z 9.30-10.30  HV/JvD/AS 

Zeekoet  1  04-10  in zee thv de zeetrekhut  AS 

   1  07-10  over zee noord  AS 

   2  25-10  over zee zuid  AS 

   3  09-11  over zee zuid  AS 

   2  14-11  in zee thv de zeetrekhut  AS 

   1  29-11  over zee zuid  AS 

   5  06-12  in zee tp later naar noord  AS 

   26  20-12  in zee thv Noordwijk (verschillende ex. in 

zomerkleed) 

 AS 

   3  29-12  in zee thv de zeetrekhut  AS 

Alk  4  14-11  in zee voor Noordwijk  AS 

   7  29-11  in zee thv de zeetrekhut later naar zuid  AS 

   4  06-12  in zee tp later naar noord  AS 

Kleine Alk  1  09-11  over zee zuid  AS/JvD 

Ransuil  4  30-11 Duindamseslag  AM 

   5  01-12  roestplaats Noordduinen  AS  

IJsvogel  1  06-12  Klein-Leeuwenhorst  AS  

Boomleeuwerik  4  12-10  overvliegend Puinhoop  AS 

   2  16-10  overvliegend Coepelduynen  JR 

   1  17-10  Puinhoop Katwijk  JR 

   1  19-10  AWD overvliegend Marelberg zuid  AS 

   2  23-11  omgeving Witte Raaf  JR 

Boerenzwaluw  48  12-10  overvliegend Coepelduynen zuid  AS/PS 

Oeverpieper  2  12-10  overvliegend Puinhoop  AS 

Grote Gele Kwikstaart  9  12-10  overvliegend Puinhoop  AS/JR 

   1  13-10  op straat in Duinpark  JvD 

   3  16-10  overvliegend Coepelduynen  JR 

   1  17-10  over strand zuid  AS 

   1  17-10  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   2  17-10  Puinhoop Katwijk  JR 

   1  17-10  t.p. Buitenwatering Katwijk  JR 

   1  26-10  foeragerend Kon. Astridboulevard 

Noordwijk 

 AS 

   1  01-11  Binnenwatering Katwijk  HV 

   1  03-11  Fagelsloot Bronsgeest  AS 

   4  5-11  tp centrum Noordwijk-Binnen  HV 

   1  09-11  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   1  12-11  Parkeerterrein Zilveren Kruis  JR 

   2  16-11  Polder Hoogeweg tp  AS 

   1  21-11  van Limburg Stirumstraat  HV 

   1  02-12  van Panhuysstraat Noordwijk  AS 

   1  26-12  Polder Hoogeweg  AS 

Witte Kwikstaart  1  12-12  Oosterduinsemeer  JvD 

Zwarte roodstaart  1  29-10  Puinhoop  AM 

Paapje  1  29-10  Puinhoop  AM 
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Tapuit   2  05-10  Gerleeweg  AM 

Beflijster  1  04-10  zeereep Coepelduynen  PS 

   1  12-10  overvliegend Coepelduynen  AS/PS 

   1  19-10  Noordduinen  JvD 

Grote lijster   2  15-10  Puinhoop  AM 

   1  16-10  overvliegend Coepelduynen  JR 

   1  19-10  AWD overvliegend Marelberg  AS 

   2  28-10  Puinhoop  AM 

   1  08-11  AWD De Vellen  AS  

Pallas Boszanger  1  07-11  zeereep Duindamse Slag  LE 

   1  

decemb

er 

 park Sollasi  RJ  

Bladkoning  2  09-10  v.d. Berghstichting Noordwijk  AS 

Tjiftjaf  1  01-12  Oosterduinsemeer  AS 

Vuurgoudhaan  1  12-10  Coepelduynen zeereep  AS 

   2  19-10  AWD Marelvlak  AS 

   1  08-11  AWD Achterhaasveld  AS 

   1  09-11  Oosterduinsemeer  AS 

   1  09-11  Coepelduynen  AS 

   1  09-11  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   1  01-12  Oosterduinsemeer  AS 

   1  07-12  Oosterduinsemeer  AS 

Baardman  18  19-10  AWD oevers Van Limburg Stirum kanaal  AS 

Zwarte Mees  6  12-10  Coepelduynen  AS  

   1  19-10  AWD Achterhaasveld  AS 

   5  26-10  Noordduinen Duindamse Slag  AS 

   19  08-11  AWD Achterhaasveld  AS 

   1  23-11  Bergstichting  AM 

   3  30-11  Duindamseslag  AM 

   2  02-12  kerstboom Picképlein Noordwijk  AS 

   3  07-12  Duindamseslag  JR 

   2  21-12  tuin Duinpark  JvD 

   4  25-12  Duindamseslag  AM 

   2  27-12.   tuin Duinpark JvD 

Taigaboomkruiper  1  08-11  AWD Achterhaasveld  AS 

   1  09-11  Achterhaasveld  JvD 

Klapekster  1  14-10  Noordduinen 200m ten zuiden van de 

Driehoek 

 BV 

   1  19-10  AWD Marelberg  AS 

"Noordse" Kauw  2  16-11  Polder Hoogeweg  AS 

Roek  2  07-10  Puinhoop  AM 

   17  12-10  overvliegend Puinhoop  AS/AM/JR 

   2  13-10  over Noordduinen  JvD 

   3  15-10  over zee naar zuid  JvD 

   2  15-10  Puinhoop  AM 

   66  16-10  over Noordduinen in één groep met 320 

Kauwen 

 JvD 

   4  16-10  overvliegend Coepelduynen  JR 

   8  17-10  overvliegend Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   3  19-10  over Noordduinen  jvD 

   3  19-10  over zee Z  HV/JvD/PS 

   2  28-10  Puinhoop  AM 

Keep  200  12-10  over Noordduinen  JvD/BV/WH 

Barmsijs  1  12-10  overvliegend Puinhoop  AS/JR 

Kruisbek  1  16-10  overvliegend Coepelduynen JR 

   1  17-10  Puinhoop Katwijk  JR 

Goudvink  4  19-10  AWD Marelvlak  AS 

   7  08-11  AWD De Vellen  AS 
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Goudvink  2  29-12  AWD Van Limburg Stirum vallei  AS 

IJsgors  2  12-10  overvliegend Puinhoop  AS/JR/PS 

Sneeuwgors  3  14-11  over strand naar zuid  JvD/AS 

Geelgors  4  12-10  overvliegend Puinhoop  AS/PS 

   2  26-10  Guitedel Coepelduynen naar zuid  PS 

   1  16-11  Polder Hoogeweg  AS 

      

Waargenomen zoogdieren tweede halfjaar 2003 
      

Grijze Zeehond  1  09-10  ad. ex. in zee thv de zeetrekhut  AS 

   1  14-10  in zee voor telpost  JvD 

Gewone zeehond  1  09-11  in zee voor telpost JvD/HV/PS/AS 

Bruinvis  2  11-10  richting zuid  AS  

   1  25-10  in zee  HV/ PS/AS 

   1  26-10  in zee HV/PS/HS/JvD 

   1  14-11  richting noord  AS 

   3  26-12  in zee Z  HV/JvD 

Bultrug  1  20-12  onv. ex. dood in zee ten noorden van de 

Uitwatering 

 AS 

Vos  7  13-10  strand Duindamse Slag - Langevelderslag  AS 

   1  15-10  skateveld Offemweg Noordwijk  AS 

   1  09-11  Binnenwatering Katwijk  HV 

Eekhoorn  2  19-10  AWD Sasbergen  AS 

Bruine Rat  1  15-10  op steiger Leidse Vaart nabij de VAM  AS 

   1  14-12  dood aangereden Noordwijkerhoekbrug  AS 

Rosse Vleermuis  5  03-11  over Leidse Vaart zuid (07.00 uur)  AS 

  

 Waarnemers 

 
JvD = Jelle van Dijk 

LE = Leon Edelaar 

WH = Wil Heemskerk 

PJ = Pieter de Jong 

RJ = Rob Jansson 

AM = Annelies Marijnis 

DP = Dick Passchier 

JR = Job de Ridder 

BV = Bram Veefkind 

AS = Ab Steenvoorden 

HS = Hans van Stijn 

PS = Peter Spierenburg 

RS = Rien Sluijs          

HV = Hein Verkade 
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Aankomstdata zomergasten in Noordwijk en Omstreken 
 

Ingevulde formulieren inleveren voor 1juli 2004. Alleen waarnemingen, die in het gebied zijn 

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

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

NG Noordwijk 
 
Soort 

 
 Aantal 

 
 Plaats 

 
Datum 

 
Zomertaling 

 
 

 
 

 
 

 
Boomvalk 

 
 

 
 

 
 

 
Grutto 

 
 

 
 

 
 

 
Visdief 

 
 

 
 

 
 

 
Tortelduif 

 
 

 
 

 
 

 
Koekoek 

 
 

 
 

 
 

 
Gierzwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Huiszwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Boerenzwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Gele kwikstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Boompieper 

 
 

 
 

 
 

 
Tapuit 

 
 

 
 

 
 

 
Roodborsttapuit 

 
 

 
 

 
 

 
Paapje 

 
 

 
 

 
 

 
Gekraagde Roodstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Zwarte Roodstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Nachtegaal 

 
 

 
 

 
 

 
Sprinkhaanzanger 

 
 

 
 

 
 

 
Bosrietzanger 

 
 

 
 

 
 

 
Kleine Karekiet 

 
 

 
 

 
 

 
Spotvogel 

 
 

 
 

 
 

 
Zwartkop 

 
 

 
 

 
 

 
Tuinfluiter 

 
 

 
 

 
 

 
Grasmus 

 
 

 
 

 
 

 
Braamsluiper 

 
 

 
 

 
 

 
Fitis 

 
 

 
 

 
 

 
Tjiftjaf 

 
 

 
 

 
 

 
Wielewaal 

 
 

 
 

 
 

 

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

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

Telefoonnummer:  ............................................................................................................................. 
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Activiteitenrooster IVN -afdeling Leiden 
maart en april 2004 

 

Wandelingen: 

MAART 

 

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

Start: ingang Herenweg 139, Warmond. 

      Parkeren (vlakbij) aan de Beatrixlaan! 

 

zondag 14 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. 

 

zondag 14 14.00 uur. Landgoed “Oud Poelgeest”. Start: 

   ingang Laan van Oud Poelgeest, Oegstgeest 

 

 

zondag 21 11.00 – 13.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

 Vogelexcursie Landgoedbos en Reigersbos. 

Start: bezoekerscentrum “Het Reigersbos”. 

 

zondag 28 14.00 - 15.30 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

Jeugdactiviteit: Kijken naar reigers. 

Start: bezoekerscentrum “Het Reigersbos”. 

 

zondag 28 14.00 uur. Heempark, Leiden. 

Wandeling door het Heempark, met aandacht 

voor stinzenplanten en andere 

voorjaarsbloeiers.  

Start: Ingang Oegstgeesterweg, Leiden. 

 

APRIL 
 

zondag  04 07.00 uur. MEC Leiderdorp. 

Vroege-Voorjaars-Vogelwandeling. 

Over vogels in het voorjaar, hun gedrag en 

 zang. 

 

zondag 04   tussen 15.00 – 17.00 uur. Heemtuin  

  Leiderdorp.   

   Activiteit / Speurpad: Kikker- en egelpad. 

   Vrij te lopen voor (vooral) jong en oud. 

 

zondag  04 15.00 uur. Heemtuin Leiderdorp. 

Heemtuinexcursie: Van alles over het beheer 

en de seizoensgebonden verschijnselen in de 

tuin. 

 

zondag 04 14.00 uur. Landgoed “Huys te Warmont”. 

Boswandeling. Start Herenweg 139, 

Warmond.     Parkeren (vlakbij) aan de 

Beatrixlaan!. 

 

 

zondag 04 14.00 – 15.30 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

   Kikkers en padden excursie. 

   Start: bezoekerscentrum “Het Reigersbos”. 

 

zondag 18 14.00 uur. Landgoed “Oud Poelgeest”. Start: 

   ingang Laan van Oud Poelgeest, Oegstgeest 

 

zondag 25  14.00 uur. Landgoed “de Horsten”, Papeweg, 

 Voorschoten (bij kruispunt “Den Deijl” in  

 Wassenaar, richting Voorschoten aanhouden,  

 dan na 300 meter rechts de inrit, naar  

 parkeerterrein).  

   “Ontluikend groen en strandwallenlandschap”. 

   Toegang (Staatsbosbeheer):  € 1,--. 

 

zondag 25 14.00 uur. Heempark, Leiden. 

   Wandeling door het Heempark. 

   Start: ingang Oegstgeesterweg, Leiden. 

 

zondag 25 14.00 – 15.30 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

   Bloesemwandeling, bijen en hommels. 

   Start: Bezoekerscentrum “Het Reigersbos”. 

 

zondag 25 15.00 – 17.00 uur: Polderfietstocht, met 

   bezoek aan een kaasboerderij en een molenaar. 

   Aandacht voor weidevogels en molens. 

   Start: de Driegatenbrug (Zijldijk, nabij afslag  

   Roeivereniging “Asopos”). 

   Doe laarzen aan en neem een verrekijker mee. 

 
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. 

 

 
24 maart, Leidse Hout, Koetshuis: 
Er moet weer gesnoeid worden en wij mogen helpen. 
 
21 april, Leidse Hout, Koetshuis: 
We gaan met zijn allen naar Oud-Poelgeest, waar we een 

leuke speurtocht gaan doen 

 

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. 
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Alle activiteiten van deze club starten in het 

Bezoekerscentrum Het Reigersbos in Polderpark Cronesteyn 

en beginnen om 14.00 uur, tenzij anders vermeld. 

 
zondag 28 maart:   14.00 – 15.30 uur. Kijken naar reigers. 
 

(zondag 16 mei:      14.00 – 15.30 uur. Vogels in de lente.) 
                
  

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. 
 

Landschappencursus 2004 
De Landschappencursus in het voorjaar: een IVN-cursus voor de 

beginner die graag meer wil weten over de specifieke 

landschappen om ons heen. Waarom is de natuur zo anders in het 

bos dan in de duinen en wat houdt het in stand? Wat leeft er zoal 

langs onze zanderige kust en waarom is de polder zo'n uniek 

Nederlands landschap? Hoe krijgt de natuur in de stad een kans en 

welk  beleid wordt er gevoerd? Het strand, de duinen, de polder, 

het bos en de stad komen aan bod in 5 excursies op 

zaterdagochtend, voorafgegaan door 5 boeiende cursusavonden op 

maandagavond. Naast een inleidende dialezing zijn er 2 tot 3 

gevarieerde practicumonderdelen, waarin de fascinerende 

aspecten van zo'n landschap nader worden bekeken. U maakt zo 

niet alleen 

kennis met o.a. de vogels, planten, bomen en insecten in de Leidse 

regio, maar ontdekt ook wat hun relaties zijn met elkaar en met 

hun omgeving. 

De landschappencursus wordt gegeven in het Wellant College, 

Lange Voort 70 in Oegstgeest door ervaren en enthousiaste 

natuurgidsen. 

 

De avonden zijn op 22 en 29 maart, 05 en 19 april, 10 mei en 07 

juni 2004 van 19.45 - 22.15. De excursies zijn op: 27 maart, 03 en 

17 en 24 april, Zondag 16 mei en Zaterdag 05 juni 2004, meestal 

van 9.30 uur tot ongeveer 12.00 uur. De kosten van de cursus 

inclusief koffie/thee en cursusmateriaal bedragen € 45,00. 

Voor opgave of informatie kunt u bellen met Greteke Renaud tel. 

071 - 512 62 15, b.g.g. Tine Noordzij tel. 071 – 5177287.    

E-mail: 100531.324@compuserve.com 

 

Voorjaarsduincursus 2004 
Als u meer wilt weten over de duinen, of meer wilt genieten van 

uw duinwandelingen, volg dan de IVN duincursus! 

In deze cursus is er speciale aandacht voor het leven in de duinen 

in het voorjaar.  

De cursus bestaat uit vier woensdagavonden met lezingen en 

practica over rode bosmieren, vogelzang, zoogdieren en planten. 

De avonden worden gecombineerd met excursies op de 

eerstvolgende zaterdagochtend en een extra excursie op het 

strand. De excursies zijn in verschillende gebieden in onze 

omgeving.  

De cursusavonden vinden plaats in het Wellantcollege, 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 slechts € 

37,50. 

De data voor de avonden zijn op 21 april (mieren), 12 mei 

(vogels), 26 mei (zoogdieren) en 9 juni (planten). De 

(bijbehorende) excursies zijn op 24 april, 15 en 29 mei en 12 juni, 

met op 08 mei een extra excursie naar het strand. 

Nadere informatie bij Marleen Lips, tel. 071 – 532.44.04  

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

 

Vogelzangcursus 2004 
Bent U ook zo geboeid door het gedrag  van vogels en hun 

uitbundige zang in het voorjaar? En zou u hier iets meer over 

willen  leren? Kom dan in maart naar onze Vogelzangcursus. 

 

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

cursisten die nog niet eerder een  vogelzangcursus  hebben 

gevolgd en nog weinig of niets van vogelzang weten), zijn er 3 

theorieavonden op de dinsdagen 16 maart, 6 april en 11 mei. Er  

wordt aandacht besteed aan  onderwerpen als gedrag, zang, 

weidevogels, nestkasten, verrekijkers, boeken en cd`s  ed. Tevens 

zijn er 8 vogelzang excursies in de weekends van:20/3, 27/3, 03/4, 

17/4, 24/4, 01/5, 08/5 en 15/5. De excursies starten bij 

zonsopkomst, dus vroeg!!  We gaan naar verschillende bos-, 

weide- en duingebieden in de omgeving van Leiden. 

 

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

jaar gevolgd hebben of elders al vogelzangkennis hebben 

opgedaan), zijn er tevens 3 theorieavonden en 8 excursies op 

dezelfde dagen als die van  de 1e jaars cursus. 

Op de avonden zullen onderwerpen als: waarom zingen vogels, 

sonogrammen, vogelinventarisatie en vogelgeluiden onder de loep 

worden genomen. 

 

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

Opgave bij  Dineke Kistemaker, Vinkenlaan 23, 2201 BR, 

Noordwijk  071 – 3612219. 

 

 

Algemeen: 
Op de internetsite: “Natuur op het Web – IVN Leiden” kunt U een 

heleboel natuur- en vogelinformatie, cursusverslagen en nog veel 

meer vinden. 

Deze digitale snelweg is bereikbaar via: 

 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/henkmerts/index

.htm 

 

 

 

 

 

 

Extra activiteitenroosters of cursusfolders kunt U aanvragen bij: 

 

Rob Timmerman – Golfstroom 33 – 2221 XP  Katwijk. 

tfn: 071 – 40.22.735,  fax: 071 – 40.85.699  of  

E-mail: robtimm@worldonline.nl  

 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/henkmerts/index.htm
http://ourworld.compuserve.com/homepages/henkmerts/index.htm
mailto:robtimm@worldonline.nl
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Activiteitenkalender 

Zomer  2004 
 

Dit is de activiteitenkalender van Staatsbosbeheer Hollands 

duin. In dit overzicht vindt u alle geplande rondleidingen voor de zomer van 2004. Bent u met een 

groep en wilt u op een ander  

moment een excursie door de duinen dan kunt u ook een afspraak maken. 
 

Datum Onderwerp / beschrijving Plaats en tijd van aanvang Aanmeld

en. 

Juni 
Di 1/8/15/22 

Het bos uit, het duin in 

Met een gids doorkruist u de noordwijkse dennenbossen en het 

open duin. Een unieke wereld. 

Start 10.00 uur P-plaats Randweg, 

bij infocentrum Duindamseslag 

duur: 

ca. 2 uur  volw. € 2  

kinderen € 1  

Ja 

Wo 2  

 

 

Duinroosjes wandeling. 

De boswachter neemt u mee langs de overweldigende 

bloemenpracht van de vroege junimaand in Berkheide 

Start 14.00 uur bij de P-plaats v/d 

Soefitempel aan de Sportlaan, 

Katwijk Volw.€2,- kind. €1,- duur 

ca. 2 uur 

ja 

Za 5/12/19/26 

 

Alle zaterdagen van 

juni/ juli/ aug 

Bunkergangen & Vleermuizen 

Een gids leidt u rond door het 2500 meter lange bunkerstelsel bij 

Wassenaar. In deze belangrijke overwinterplaats van vleermuizen 

heeft u kans enkele van deze dieren te zien. 

10, 12, 14 en 16 uur 

Bij de rotonde aan het eind van de 

Wassenaarseslag. 

Kosten: volw € 3,50 kinderen € 

2,50 

Nee 

Di 15  Op en onder de blanken top der duinen 

Wandeling met de boswachter door bos en duin ten zuiden van de 

Wassenaarseslag. Daarna een wandeling door een 2500 meter lang 

gangenstelsel van de vleermuisbunker 

Arrangement met koffie en gebak, ook krijgen de deelnemers een 

zaklamp die ze mogen houden 

Start 14.00 Hotel Duinoord 

Wassenaar 

Kosten: € 11,00 p.p. 

Duur ca. 2,5 uur  

ja 

Wo 16 Grote Grazers op Lentevreugd 

De boswachter stap met u dit natuurontwikklelingsgebied in. Er 

lopen hier ‘grote grazers’. Wat zijn dit eigenlijk voor beesten? En 

wat hebben ze voor een nut? Hij praat u bij. 

Start 14.30 tot 15.30 uur. Vanaf P-

plaats aan de Katwijkseweg, 

Lentevreugd t.o. 

GolfbaanWassenaar 

volw.€ 2,- kind. € 1,- 

ja 

Za 19   Struinen langs het Piet Floris pad. 

Met een gids doorkruist u het noordwijkse duingebied 

Wat u tegenkomt is onvoorspelbaar! 

Start 10.00 uur P-plaats Randweg, 

bij infocentrum Duindamseslag  

duur: ca. 2 uur   

volw. € 2,- kinderen € 1,-  

ja 

Di 22 Vleermuisbunker in de avond 

De boswachter leidt u rond door het 2500 meter lange 

bunkerstelsel bij Wassenaar. In deze belangrijke overwinterplaats 

van vleermuizen heeft u kans enkele van deze dieren te zien.  

Start 19.00 uur tot 20.00 uur 

Bij de rotonde aan het eind van de 

Wassenaarseslag 

Kosten: volw € 3,50 kinderen € 

2,50 

Ja 

Do 24 Avondwandeling met de boswachter door een schemerend 

duinlandschap. Een gunstig moment om wat reeen te spotten. 

 

20.00 uur aan het eind van de 

Langevelderslag bij de rotonde. 

Duur ca. 2 uur 

Kosten: volw € 3,50 kinderen € 2, 

50 

Ja 

Juli  
Za 3/10/17/24/31 

Alle zaterdagen van 

juni/ juli/ aug 

Bunkergangen & Vleermuizen 

Een gids leidt u rond door het 2500 meter lange bunkerstelsel bij 

Wassenaar. In deze belangrijke overwinterplaats van vleermuizen 

heeft u kans enkele van deze dieren te zien. 

10, 12, 14 en 16 uur 

Bij de rotonde aan het eind van de 

Wassenaarseslag. 

Kosten: volw € 3,50  

kinderen € 2,50 

Nee 
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Za 3 Dwars door de Ganzenhoek 

Een gids voert u mee door de luwte van het ganzenhoekbos. Een 

bos van Corsicaanse afkomst! 

Start 10.00  tot 16.30 vanaf P-

plaats t.o.Hotel Duinoord aan de 

Wassenaarseslag 

Volw.€2,- kind. €1,- duur ca. 2 uur 

ja 

Di 6/13/20/27  Het bos uit, het duin in 

Met een gids doorkruist u de noordwijkse dennenbossen en het 

open duin. Een unieke wereld. 

Start 10.00 uur P-plaats Randweg, 

bij infocentrum Duindamseslag 

duur: 

ca. 2 uur  volw. € 2  

kinderen € 1  

Nee 

Di 6 Batdetector in het duistere bos 

Met behulp van een batdetector gaan we vleermuizen zoeken in 

het Ganzenhoekbos.  De boswachter verteld. 

22.30 uur parkeerplaats tegenover 

hotel Duinoord 

Kosten: volw € 3,50 kinderen € 

2,50 

ja 

Di 13 Zomerse duinen  

Een gids voert u door het duin van Berkheide. Hier speurt u rond. 

Geen dag is hier het zelfde 

 

Start 10.00 uur bij de P-plaats v/d 

Soefitempel aan de Sportlaan, 

Katwijk Volw.€2,- kind€1,- ca. 2 

uur 

ja 

Wo 14  Grote Grazers in Berkheide 

De boswachter stap met u dit natuurontwikkelingsgebied in. Er 

lopen hier ‘grote grazers’ maar wat zijn dit eigenlijk voor beesten? 

En wat hebben ze voor een nut? Hij praat u bij. 

  

15.00 uur parkeerplaats tegenover 

hotel Duinoord 

Kosten: volw € 2,-  

kinderen € 1,- duur ca.2uur Voor 

wie goed ter been is ! - 

Ja 

Wo 14 Vleermuisbunker in de avond 

De boswachter leidt u rond door het 2500 meter lange 

bunkerstelsel bij Wassenaar. In deze belangrijke overwinterplaats 

van vleermuizen heeft u kans enkele van deze dieren te zien.  

Start 19.00 uur tot 20.00 uur 

Bij de rotonde aan het eind van de 

Wassenaarseslag 

Kosten: volw € 3,50 kinderen € 

2,50 

Ja 

Di 27 Zomerse duinen  

Een gids voert u door het duin van Berkheide. Hier speurt u rond. 

Geen dag is hier het zelfde. 

 

Start 10.00 uur bij de P-plaats v/d 

Soefitempel aan de Sportlaan, 

Katwijk Volw.€2.00 kind. €1.00 

duur ca. 2 uur 

ja 

Augustus 
Di 3/10/17/24/31 

Het bos uit, het duin in 

Met een gids doorkruist u de noordwijkse dennenbossen en het 

open duin. Een unieke wereld. 

Start 10.00 uur P-plaats Randweg, 

bij infocentrum Duindamseslag 

duur: 

ca. 2 uur  volw. € 2  

kinderen € 1  

Nee 

Za 7/14/21/28 

 

Alle zaterdagen van 

juni/ juli/ aug 

Bunkergangen & Vleermuizen 

Een gids leidt u rond door het 2500 meter lange bunkerstelsel bij 

Wassenaar. In deze belangrijke overwinterplaats van vleermuizen 

heeft u kans enkele van deze dieren te zien. 

10, 12, 14 en 16 uur 

Bij de rotonde aan het eind van de 

Wassenaarseslag. 

Kosten: volw € 3,50 kinderen € 

2,50 

Nee 

Wo 18 Batdetector in het duistere bos 

Met behulp van een batdetector gaan we vleermuizen zoeken in 

het Ganzenhoekbos.  De boswachter verteld. 

22.00 uur parkeerplaats tegenover 

hotel Duinoord 

Kosten: volw € 3,50 kinderen € 

2,50 

ja 

Aanmelden voor excursies graag een week voor aanvang bij Staatsbosbeheer regio Zuid Holland Utrecht.; telefoon 030 6028602  Voor 

informatie of een afspraak kunt u terecht op het beheerseenheid-kantoor in Noordwijk. Hier kunt u ook op verzoek rondleidingen voor 

groepen boeken  Tel: 071 3613809 prijzen zijn afhankelijk van tijdstip en duur van de rondleiding.  

 

                 U kunt ook surfen naar www.Staatsbosbeheer.nl 

                 Zomertip voor kinderen: surf naar Doen> dagje uit > zelf op pad >  

                 Zuid Holland > Stoere Stuivertocht 

 
     
 
 
 
 

http://www.staatsbosbeheer.nl/
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Lijst van werkgroepen en commissies 
 
 
Beheerscommissie Natuurcentrum  

Wim Baalbergen 

Schoolstraat 15 

2202-HC Noordwijk 

Telefoon: 071-3610210 

 

Coördinatie bezoek Natuurcentrum  

Ineke van Dijk 

Duinkant 20 

2203-NK Noordwijk 

Telefoon: 071-3616954 

 

Excursies 

Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

Telefoon: 071-3610945 

 

Jeugdnatuurclub 

Nel Nooyen 

Joh. Molegraafstraat 14 

2201-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3611347 

 

Kantine voorziening Natuurcentrum  

Ibolyka Meyer 

Hoorneslaan 612 

2221-GL Katwijk 

Telefoon: 071-4026271 

 

Ledenadministratie  

Koene  Vegter  

Golfweg 39  

2202-JH Noordwijk 

 

Mossenwerkgroep Hollands Duin 

(samen met KNNV-afd. Leiden) 

Joop Kortselius 

Morsebellaan 88 

2343 BN Oegstgeest 

Telefoon: 071-5172966 

 

Paddenbescherming  

Jan Jacobs 

Prins Bernardstraat 7 

2202-LD Noordwijk 

Telefoon: 071-3610396  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paddestoelenwerkgroep 

Kees Verweij 

Vinkenlaan 23 

2201-BR Noordwijk 

Telefoon: 071-3612219 

 

Plantenwerkgroep  

Ees Aartse 

Residence Oranje; Gr. Hoogwaak 211 

2202-TZ Noordwijk 

Telefoon: 071-3688911 

 

Redactie De Strandloper 

Kees Erkelens 

Stakman Bossestraat 68 

2203-GL Noordwijk 

Telefoon: 071-3614143 

 

Veldwaarnemingen 

Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

Telefoon: 071-3610945 

 

Vlinderwerkgroep 

Fons en Els Schlatmann 

Juffermansstraat 29 

2341-JJ Oegstgeest  

telefoon: 071-5174060 

 

Vogelwerkgroep 

Jelle van Dijk 

l. Hellenberghof 32 

2202-XT Noordwijk 

Telefoon: 071-3610833 

 

Weidevogelbescherming 

Dick Pekelharing 

Muntstraat 165 

2165-VH Lisserbroek 

 

Werkgroep bibliotheek 

Marian Bos 

Branding 46 

2201-WV Noordwijk 

Telefoon: 071-3618636 

 

Werkgroep tentoonstellingen  

Nel Nooyen 

Joh. Molegraafstraat 14 

2201-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3611347 
 

 

 




