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AGENDA 
 

Lezingen 
 

Vrijdagavond 24 september 2004 

Lezing over Nachtvlinders door de heer I.A. 

Kaijadoe. 

 

Excursies 
 

Vrijdag 17 september – zondag 19 september 

2004.  

Waddenweekend op Vlieland 
Nadere mededelingen zijn te vinden in deze 

aflevering van De Strandloper. 

 

Zaterdag 16 oktober 2004: 13.30-15.00u 

Herfstexcursie Nieuw-Leeuwenhorst. Start bij 

de ingang aan de Gooweg. 

 

 

 

 

 

Jeugdactiviteiten 
 

Zaterdag 26 juni 2004 

Slootjesexcursie aan de Varkensboslaan van 

10.00-11.30u 

 

Zaterdag 11 september 2004 

Strandexcursie van 10.00 – 11.30u. 

Verzamelen bij de vuurtoren. 

 

Zaterdag 2 oktober 2004 

Paddestoelenexcursie van 10.00-11.30u op 

Nieuw-Leeuwenhorst. 

Verzamelen bij de ingang aan het Westeinde. 

 

Inloopochtenden 
 

Zaterdag 3 juli 2004 van 10.00 – 12.00u 

Zaterdag 7 augustus 2004 van 10.00 – 12.00u 

Zaterdag 4 september 2004 van 10.00 – 12.00u 

 

Verslag van de ledenvergadering gehouden op 

vrijdag 27 februari 2004 
 

Aanwezig: 68 leden en belangstellenden 

 

Mededelingen 
Jelle van Dijk heet iedereen hartelijk welkom 

en maakt gewag van de volgende punten: 

• gesprek met de gemeente Noordwijk 

over de toekomst van het JNC 

• fietspadenplan van de provincie ZH . 

Het pad van Noordwijk naar Voorhout 

dwars door Polder Hoogeweg is 

geschrapt en het pad Voorhout-Katwijk 

zal langs de rand lopen, wellicht over 

de Trappenberglaan. 

• Het inventarisatieproject broedvogels 

wordt voortgezet met 10 nieuwe 

kavels. Dit betreft een onderzoek naar 

schaarse broedvogel in de regio. 

Waarnemingen 
Wim Kuijper heeft Otterschelpen gevonden 

(doubletten!). Deze zeldzame schelp wordt de 

laatste tijd steeds vaker aangetroffen met name 

in perioden met veel zeesterren. Jelle van Dijk 

meldt een Slechtvalk uit Polder Hoogeweg en 

brengt deze soort in verband met het lage 

aantal eenden en steltlopers momenteel in deze 

polder. 

 

Lezing over Kraaien in de duinen 
Gert Baeyens vraagt eerst wie er belangstelling 

heeft voor de herdruk van Lezen in het duin. Er 

zijn serieuze plannen om een vierde druk uit te 

geven, nu niet via de staduitgeverij, maar met 

behulp van sponsors. 

Gert Baeyens vindt de aankondiging van haar 

lezing niet geheel correct. Beter was geweest: 

Kraaien uit de duinen ipv. Kraaien in de 
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duinen. Met flap-over en viltstiften en in 

interactie met de aanwezigen schetst zij een 

helder beeld van de teloorgang van Kauwen en 

Eksters in de duinen. Daarentegen doet de 

Zwarte Kraai het steeds beter. Deze soort komt 

nu overal tot broeden tot in struiken toe. 

Vooralsnog weet hij zich ondanks de Haviken 

te handhaven. De index van de Vlaamse Gaai 

laat zien dat ook deze soort in de lift zit. De 

nesten worden goed verborgen en in de dichte 

takken weet hij zich behendig te bewegen. 

Vanuit de zaal komen veel verhalen los over 

eigen ervaringen met kraaiachtigen. Dit leidt 

tot een geanimeerde discussie.  

 

 

Verslag van de Jaarvergadering gehouden op 

vrijdagavond 26 maart 2004 
 

Aanwezig: circa 40 leden en belangstellenden 

 

Opening 

 

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

Jaarvergadering en heet alle aanwezigen van harte 

welkom. 

 

Jaarverslag van de Secretaris 

 

Naar aanleiding van het jaarverslag van de Secretaris, 

dat in de laatste aflevering van De Strandloper is 

verschenen deelt de voorzitter allereerst mee, dat er 

het afgelopen jaar weer bijzonder veel is gebeurd. Het 

Jan Verwey Natuurcentrum is steeds onderwerp van 

onderhandeling en bespreking geweest, maar 

gelukkig lijkt het erop, dat er wat schot zit in de 

ontwikkeling naar een nieuw onderkomen. Er is een 

goede samenwerking met de Openbare Bibliotheek, 

hetgeen van belang is voor het eventuele 

medegebruik van een of meer ruimten. De door ons 

ongediende tekeningen zijn geaccepteerd. 

Verder stipt hij nog een aantal gebeurtenissen aan 

zoals de excursie voor bewoners uit villawijk De Zuid 

te Noordwijk over de waardevolle bermflora, de 

landelijke fietsdag en de strijd tegen het door de 

Provincie geplande fietspad door de Polder 

Hoogeweg. Hij besluit door te stellen, dat de lezingen 

het gehele jaar goed bezocht werden. 

Hierna wordt het jaarverslag goedgekeurd. 

 

Financieel verslag en verslag kascommissie 

 

De jaarrekening 2003 en de balans, vergezeld van een 

toelichting, waren al in de laatste Strandloper 

opgenomen. Niettemin geeft de penningmeester, de 

heer K. Vegter, nog een korte toelichting, waarbij hij 

opmerkt, dat hij het gevoel heeft er nu beter in te 

zitten. Hij wijst er terloops op, dat de contributie nog 

steeds de belangrijkste bron van inkomsten zijn. Bijna 

de helft wordt direct door de leden opgebracht. Hij 

wijst er verder op, dat de contributie met ingang van 

het komend jaar wordt verhoogd. Een toelichting 

hierop is te vinden in De Strandloper. Geen der 

aanwezigen heeft hier overigens moeite mee, want 

men begrijpt goed, dat ook een aantal kosten 

behoorlijk zijn gestegen. 

Na deze toelichting, die door haar duidelijkheid 

nauwelijks vragen oproept, brengt de kascommissie 

verslag uit over het gevoerde financiële beheer. Uit 

haar verklaring blijkt, dat het beheer in orde bevonden 

is en haar advies is de penningmeester te dechargeren 

van het door hem gevoerde beheer en beleid. Dit 

advies wordt gaarne door de aanwezigen bekrachtigd. 

 

Benoeming kascommissielid 

 

Zoals gebruikelijk treedt een der kascommissieleden 

af. Daarom moet er nu een nieuw kascommissielid 

worden benoemd. De secretaris, die hedenavond in 

deze functie afscheid neemt, is bereid toe te treden tot 

de kascommissie. Daarna wordt hij met algemene 

stemmen benoemd. 

 

Bestuursverkiezing 

 

Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar 

aftredend de voorzitter Jelle van Dijk en het 

bestuurslid Ineke van Dijk. Beide bestuursleden 

hebben zich herkiesbaar gesteld. Met algemene 

stemmen worden zij opnieuw benoemd. 

Inmiddels is voor de secretaris een opvolger 

gevonden in de persoon van de heer C. Schrameyer. 

Hij wordt thans officieel als kandidaat voor de functie 

van secretaris voorgedragen. Na een korte introductie 

door de voorzitter wordt de heer Schrameyer met 

algemene stemmen tot de nieuwe secretaris gekozen. 

Daarna richt de voorzitter zich tot de scheidend 

secretaris, die na ongeveer 32 jaar gemeend heeft het 

stokje aan iemand anders te moeten overdragen. De 
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voorzitter memoreert een aantal gebeurtenissen uit 

"zijn loopbaan" en komt tot een indrukwekkende lijst 

van werkzaamheden, die door hem zijn verricht. Ter 

gelegenheid van zijn afscheid heeft het bestuur een 

speciale excursie met enige culinaire momenten 

georganiseerd. Het was een zeer geslaagde dag. 

Vervolgens stelt de voorzitter voor de scheidend 

secretaris tot erelid te benoemen. Hiermee gaat de 

vergadering gaarne akkoord. 

 

Rondvraag 

 

Tot slot wordt melding gemaakt van het aanspoelen 

van een aantal Otterschelpen. Hierover is al 

mededeling gedaan in de laatste Strandloper. 

Daarnaast wordt een soort zeepok getoond, die 

bekend staat onder de naam"vulkaantjes". 

Uit de nalatenschap van de heer J. Vink is een 

hoeveelheid boeken geselecteerd, die thans aan de 

aanwezigen wordt aangeboden. Waneer men 

geïnteresseerd is kan men in de pauze daaruit een 

keuze maken. 

 

Lezingen en vertoningen van eigen werk door 

leden 

 

Na de pauze laat allereerst Marco van Rooyen een 

aantal bijzonder knappe opnamen zien, waaronder 

wellicht de haas, die over de sloot springt, de meeste 

indruk maakt. 

Daar vertoont de voorzitter een aantal dia's van zijn 

reizen naar Italië en Slovenië. Met name mooie 

planten en landschappen komen hier aan bod. 

Tot slot laat de scheidende secretaris een aantal 

opnamen zien van Kraanvogels, die hij en zijn vrouw 

Dineke in oktober vorig jaar in en rond het eiland 

Rügen in het noordoosten van Duitsland hebben 

gezien en gevolgd. Indrukwekkend zijn vooral de 

aantallen, waarmee de Kraanvogels rondtrekken en 

pleisteren op de akkers. Vooral de slaaptrek 's 

morgens en 's avonds is bijzonder indrukwekkend. 

Tienduizenden gaan dan in korte tijd aan je voorbij. 

 

Sluiting 

 

Na de verschillende bijdragen van de leden sluit de 

voorzitter deze jaarvergadering, die tevens de laatste 

vergadering is van dit seizoen. Hij hoopt een ieder 

weer terug te zien aan het begin van het komend 

seizoen en wenst tot slot ieder een goede vakantie toe. 

 

Bestuursmededelingen 
 
Tot nu toe waren mededelingen van het bestuur 

uitsluitend te vinden in de verslagen van de 

lezingenavonden.  

Iedere lezing werd immers vooraf gegaan door 

mededelingen van het bestuur. Deze verslagen 

zullen wat dit betreft sterk worden ingekrompen. 

Met ingang van deze Strandloper wil het bestuur 

namelijk overgaan op een regelmatige rapportage 

over de afgelopen drie maanden, los van het feit of 

er nu wel of niet lezingen waren georganiseerd.  

Zo zult u voortaan in elke Strandloper onder het 

kopje Bestuursmededelingen kunnen lezen met 

welke zaken het bestuur zich recentelijk heeft 

bezig gehouden. 

 

Toekomst Jan Verweij Centrum 
De gesprekken met de gemeente Noordwijk zijn nu 

zo ver gevorderd dat er in principe ruimte voor ons 

beschikbaar zal komen in het bestaande 

bibliotheekgebouw.  

Daar krijgen wij de beschikking over een eigen 

bibliotheekzaaltje met pantry en een ruime 

berging. Samen met de Openbare Bibliotheek 

krijgen wij de beschikking over een lezingenzaal 

(iets groter dan het huidige zaaltje). Voor de 

huidige expositiezaal zal in de nieuwe huisvesting 

geen ruimte meer zijn. Over het meest heikele punt 

moet echter nog een akkoord worden bereikt: de 

financiering. 

 

Leskisten Rabobank 
Ter gelegenheid van het jubileum van de 

Rabobank heeft de Educatie Werkgroep de 

beschikking gekregen over twee leskisten. Op 20 

april zijn deze leskisten door de directie van de 

Rabobank aan ons overgedragen. Met de 

materialen in deze kisten kunnen groepen 

schoolkinderen op een bijzonder actieve manier 

kennis maken met zaken als bijenvolken en 

grondstructuren. 

 

Fietspaden Polder Hoogeweg 
Vorig najaar ontstond binnen onze gelederen nogal 

wat commotie over de provinciale plannen om 

twee fietspaden dwars door Polder Hoogeweg aan 

te leggen. Onze protesten hebben er in ieder geval 

toe geleid dat het pad van Noordwijk naar 

Voorhout geschrapt is. Over het tracé van het pad 

van Voorhout naar Katwijk vindt nog overleg 

plaats. In dit kader is op verzoek van de provincie 
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Zuid-Holland een notitie geschreven over de 

vogels in de zuidwesthoek van Polder Hoogeweg. 

Deze notitie zal worden opgenomen in de 

Haalbaarheidsstudie fietspaden Polder Hoogeweg, 

die binnenkort gepubliceerd zal worden. 

 

Plan Middengebied 
Op verzoek van de gemeente Noordwijk werd 

gerapporteerd over de natuur- en 

landschapswaarden van het Middengebied. Op 15 

april werd voor de medewerkers van het 

projectbureau een speciale rondwandeling langs 

bijzondere punten van het Middengebied 

gehouden. De nadruk lag daarbij op de bijzondere 

plantengroei in de kwelsloten, de stinzenplanten in 

het hellingbos langs Prins Hendrikweg en 

Koepelweg en het fraaie landschap van het 

westelijke deel van het Vinkeveld. 

 

Toekomstvisie Noordwijk 
Op verzoek van de gemeente Noordwijk hebben 

wij in een korte notitie aangegeven hoe belangrijk 

wij het vinden dat duinen, Polder Hoogeweg en 

belangrijke groenelementen in de dorpskernen 

behouden en versterkt worden. Dat wij als 

vereniging hierin niet alleen staan bleek uit de 

uitslag van de enquête die onder ruim duizend 

Noordwijkers gehouden werd. Hierin was te lezen 

dat 98% van de inzenders vindt dat de natuur in 

Noordwijk behouden en versterkt moet worden. 

Samen met de cultuurhistorie behaalde het 

onderwerp natuur hiermee de hoogste score. 

 

Flora- en Faunawet 
De nieuwe Flora- en Faunawet in combinatie met 

de Europese regelgeving zorgt voor veel 

onduidelijkheid. Op 7 april werd in het Jan 

Verweij Natuurcentrum een workshop verzorgd 

door John van Vliet van de Stichting Duinbehoud. 

Hieraan werd door vier bestuursleden van onze 

vereniging deelgenomen. 

 

 

 

Kees van der Luyt 1910-2004 
 
Enkele weken geleden moesten wij afscheid nemen van een van de oprichters van onze vereniging, Kees van 

der Luyt. Samen met Jan Hoek en Johan Moerkerk was hij een van de eerste vogelaars in Noordwijk. In een 

tijd dat je voor gek werd verklaard als je naar vogels keek, genoten zij al ver voor de Tweede Wereldoorlog 

van de natuur. Die drie mensen van het eerste uur beleefden het vogelen op totaal verschillende wijze. Jan 

Hoek trok zich vooral het lot van vogels aan die in de problemen kwamen. Zo konden de teerkoeten op het 

strand op zijn hulp rekenen. Johan Moerkerk bekwaamde zich in het opzetten van vogels en kende daarnaast 

de vogels van zee en strand erg goed. Kees was meer de man die genoot van het hele natuurgebeuren. Voor 

hem was het heel gewoon dat hij voor het ontbijt al heen en weer naar Zandvoort was gelopen.  

Zoals het hart van Johan op het strand lag, was Kees bezield van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hij 

kende daar elk reeënpaadje en wist precies hoe je door een duindoornveld moest komen. Hoewel hij een van 

de oprichters van de vereniging was trok hij er toch graag alleen op uit. Het werk dat in verenigingsverband 

werd gedaan vond hij wel belangrijk, maar hij had bijvoorbeeld niet het geduld om een hele ochtend 

trekvogels te noteren. Het plan om een natuurvereniging op te richten gebeurde echter wel op een excursie 

waar Kees bij was. In een kroegje op Schouwen-Duiveland werden de plannen gesmeed en in het 

Verenigingsgebouw ten uitvoer gebracht.  

Tot op hoge leeftijd is Kees blijven fietsen en wandelen op strand en in het duin. De laatste jaren echter ging 

zijn gezichtsvermogen achteruit en was hij sterk aan zijn kamer in Hoogwaak gebonden. Je kon hem daar 

geen groter plezier doen dan met hem te praten over de Grielen en de Wulpen in het duin, over de 

jachtopzichters die hij gekend had en over het Haas- en het Vogelenveld, waar eens boerderijtjes stonden.  

Wij zullen ons Kees herinneren als een man die genoot van de duinen en het strand. Een levensgenieter die 

het niet voor zich zelf hield. Die er gedichten over schreef en er over vertelde en je er graag deelgenoot van 

wilde maken. 

 

Willem Baalbergen  
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Kees Verweij benoemd tot erelid 
 

Jelle van Dijk 
 
Op de jaarvergadering van 26 maart 2004 nam 

Kees Verweij afscheid als secretaris van onze 

vereniging. Vanwege zijn buitengewone 

verdiensten voor de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming Noordwijk stelde het bestuur 

voor om hem tot erelid van de vereniging te 

benoemen. Dit voorstel werd door de aanwezige 

leden met luid applaus ondersteund. Voorafgaand 

aan deze benoeming werd de scheidende secretaris 

door de voorzitter toegesproken. Hieronder volgen 

enkele fragmenten uit die toespraak. 

 

 
 

Het begin van Kees’ carrière als bestuurslid is 

enigszins in nevelen gehuld. Arie Cramer, 

secretaris vanaf de oprichting in 1966 tot en met 

1979, gaf in zijn jaarverslagen nooit aan hoe het 

bestuur was samengesteld. Ook werd vroeger de 

samenstelling van het bestuur niet op de 

binnenkant van het kaft van de Strandloper 

afgedrukt. Pas met ingang van het eerste nummer 

van 1977 werd dit gebruikelijk. De eerste 

vermelding van Kees als bestuurslid komen we 

tegen in het tweede nummer van 1976. Arie 

Cramer schrijft daar dat de heer C.M.J. Verweij 

herkozen is als bestuurslid. Ons hierop baserend 

zal Kees in 1972 of 1973 voor het eerst lid van het 

bestuur zijn geworden. Het staat in ieder geval wel 

vast dat hij er zo’n 30 jaar als bestuurslid op heeft 

zitten! Dit record zal voorlopig wel niet verbeterd 

worden! 

Over Kees gaan heel wat verhalen rond in onze 

vereniging. Zo herinner ik mij nog levendig een 

van de eerste waddenweekenden op Vlieland. Wij 

bivakkeerden daar in het roemruchte Posthuis. In 

dat weekend heeft Kees op iedereen een 

onvergetelijke indruk gemaakt. Niet direct door 

bijzondere waarnemingen, maar wel door de 

inhoud van zijn tas. Hierin bleken zich 44 

krentenbollen te bevinden! Verder bleek tijdens dat 

weekend dat een stevige borrel en een flink 

slaaptekort geen enkele invloed op zijn conditie en 

zijn humeur hebben. 

Als je de regelmatig terugkerende activiteiten van 

de secretaris op een rijtje zet, kom je over een 

periode van 30 jaar tot indrukwekkende getallen. 

Met grote nauwgezetheid en regelmaat heeft Kees 

gedurende zijn lange secretariaat grote aantallen 

stukken en stukjes geproduceerd: 

- 300 agenda’s voor en 300 notulen van 

bestuursvergaderingen 

- 180 keer een stukje in de Zeekant om een 

lezing aan te kondigen.  

- 180 keer een verslagje in de Strandloper 

over een lezing  

- 30 keer het jaarverslag van de secretaris in 

de Strandloper. 

 

Een taak van de secretaris is ook het verzenden en 

ontvangen van brieven. Van de vele brieven die 

verstuurd werden, zullen de brieven die geleid 

hebben tot het in gebruik nemen van een eigen 

natuurcentrum hem veel plezier hebben gedaan. 

Dat plezier werd nog veel groter toen vooral de 

eerste jaren regelmatig in ons dorp de naam Kees 

Verweij Natuurcentrum te beluisteren viel. 

Daarnaast was Kees de eerste secretaris die zich 

met de opbouw van een archief ging bemoeien. Hij 

was daar heel zorgvuldig in en bewaarde stukken 

die anderen wellicht weggegooid zouden hebben. 

Het archief groeide uit tot een indrukwekkende rij 

ordners.  

 

Ter gelegenheid van zijn benoeming tot erelid 

overhandigde de voorzitter een fraaie collage van 

foto’s waarop de jubilaris in allerlei situaties staat 

afgebeeld, beginnend met een boottocht bij 

Nieuwkoop in 1976 en eindigend met een recente 

excursie in de Wieringermeer. Tijdens een 

informeel samenzijn met de overige bestuursleden 

voorafgaand aan de jaarvergadering, was de 

scheidende secretaris een standaardwerk over de 

Nederlandse loopkevers aangeboden. 
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NATUURKALENDER 
 

Welkom bij de tweede 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 kwartaal: 

 

 
Zaterdag 28 februari liepen wij het Marskramerpad van Leiderdorp naar Nieuwveen. Langs de 
Zwetweg tussen Woubrugge en Rijnsaterswoude zagen wij tussen de Grauwe ganzen 4 Indische 
ganzen. Goed herkenbaar door de duidelijke zwarte strepen op de witte koppen. 
Anja Vink, Elly Tolman 
 

 
Hoi Hein, 

Vorige week zondag (29 febr. 2004) liepen wij achter Offem op de 

Varkensboslaan en zagen daar twee Buizerds in de lucht die zich vreselijk 

druk maakten om met veel geschreeuw een andere roofvogel weg te jagen. 

Heb jij enig idee wat dat zou kunnen zijn? 

Kees  

De kans is groot dat dit een Havik betrof, ook gezien de felheid. Leuke 

Waarneming! 

Hein 

 

Zaterdag 20 maart: een Lepelaar vechtend tegen de storm boven de Leidsevaart bij de Noordwijkerhoek. 

C.E. 
 

L.S. 

In een slootje bij Tennispark Jonkers aan de Leidsevaart tussen Piet Gijs en 

Noordwijkerhoek heb ik een Waterral gezien, en 4 Kepen en ± 15 Ringmussen. 

Datum 9 maart. 

Hartelijke groeten Willem Knoppert 
 

Hallo allemaal 

Ik heb mij 2 de Paasdag niet 

verveeld; Ging om 8.30 effe 

de hond uit laten in het 

Overbosch. 

Dat werd een lang rondje. 

Er zaten 2 Bosuil kuikens vlak 

bij de in gang van het bos. 

Ik heb dus maar een paar 

foto’s gemaakt, zodat ieder 

mee kan genieten. 

Ze zitten er nu ook nog; op de 

zelfde plek. 

 groetjes Mariska 
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Zondag, 29 februari 2004. De "Schrikkelzondag". Bij een buitentemperatuur 

van + 3 gr C en een temp van -2 graden C de voorafgaande nacht. 

Gelukkig weinig wind en veel zon in onze door een muur en schutting 

geheel omgeven tuin. Vanwege de aanhoudende koude: vetbollen opgehangen 

en netjes met pinda's. 

Op die éne zondag middag zagen wij: Koolmezen (vele); Pimpelmezen (nog 

veel meer); meerdere keren een Staartmees; een Zwarte mees. En kenmerkend 

met zijn antracietkleurige kop en witte vlek in zijn nek); de Heggemus; 

het Roodborstje; het Winterkoninkje; de gewone Vink, (in een vrij groot 

aantal); de Groenling, ook in vrij groten getale; de Zanglijster; de 

Houtduif; en de Grote bonte specht, die zich bijzonder goed met de kijker 

liet observeren. En uiteraard: de Ekster. Helaas geen: Mussen en 

Spreeuwen! Je voelt je bevoorrecht, wanneer je een dergelijke bonte 

volière vlak achter je huis mag hebben! 

A. Schipperijen  

 

 

Hallo allemaal, 

Vandaag ( 20 april 2004) verschillende malen halsbandparkieten, twee a drie exemplaren, vliegend vanuit 

Offembos Schiestraat richting Calorama gezien. Worden ze eigenlijk al vaker gezien in Noordwijk? 

 Vorige week dinsdag paartje zwarte roodstaart in Gravendijck Bedrijventerrein bij de Heineken en tevens 

een mannetje zingend in de Bomstraat Noordwijk Zee ten hoogte van Beach Break! 

 Groetjes, Marco Vrooijen** 

 

Hallo allemaal, 
Vanochtend dinsdag 4 mei 2004 omstreeks 09.20 uur vloog er een Visarend in zuidelijke richting 
over Noordwijk-Binnen. 
Achter landgoed Offem, langs de Nachtegaalslaan is een paartje Boomvalken aanwezig. 
Vanmiddag volop baltsend en verschillende keren zien paren. 
Groetjes, Ab Steenvoorden** 
 
 

Vanmiddag (maandag 3 mei 2004) sprak een collega mij aan met de mededeling dat zij op 
donderdag 28 april 2004 op het stenen taludje op de T-splitsing Haarlemmertrekvaart - waterweg 
parallel aan de Van Berckelweg (heet anders geloof ik) naar Voorhout een WATERSPREEUW 
had. De vogel zat op het stenen taludje op de T-splitsing van de 2 waterwegen en zat te "dippen": 
zo lekker op en neer te bewegen. Het is net na de brug over de Haarlemmertrekvaart. Vanuit 
Noordwijk richting Voorhout via Van Berckelweg, afslag Leidsevaart en dan direct rechts langs de 
waterkant. 
 Groetjes Bas vd Burg** 

 
Kijk voor actuele waarnemingen ook eens op onze website www.strandloper.nl  onder : Laatste vogelnieuws. 
**Een paar leuke waarnemingen uit “Laatste Vogelnieuws” van de afgelopen maand. 

 

 

  

http://www.strandloper.nl/
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WADDENEXCURSIE  2004 
 

De jaarlijkse waddenexcursie gaat dit jaar 

weer naar een vertrouwde bestemming: het bij 

velen zo geliefde eiland Vlieland, waar wij het 

weekend van 17 t/m 19 september zullen 

doorbrengen in vakantieverblijf Twest Endt op 

de grens van dorp, duin en wad.  

We vertrekken vrijdag aan het eind van de 

middag en hopen zondagavond weer thuis te 

zijn.Voor de zaterdag en zondag worden 

fietsen gehuurd.  

Het traditionele waddenweekend is altijd een 

van de hoogtepunten uit het verenigingsjaar en 

biedt naast de waarneming van talloze vogels 

– ca. 100 soorten – planten, vlinders en 

paddestoelen de mogelijkheid ook met de 

eigen leden nader kennis te maken.  

De meer deskundige leden willen hun kennis 

daarbij graag delen met de beginnende 

waarnemer. 

U begrijpt deze kans mag u niet voorbij laten 

gaan. Meldt u daarom snel aan – het maximum 

aantal deelnemers is 45 – bij voorkeur voor 

half juli door overmaking van  een bedrag van  

 €  72,50 op rekeningnummer 2573795 ten 

name van  Vereniging v Natuur- en 

Vogelbescherming Noordwijk onder 

vermelding van Waddenexcursie 2004. 

Uw aanmelding is pas definitief na 

overmaking van het betreffende bedrag. 

 

Om de organisatie soepeler te laten verlopen 

wil ik u vragen zich, indien mogelijk, ook per 

e-mail bij mij op te geven. 

Voor zover van toepassing ontvang ik daarbij 

graag de volgende gegevens: 

- Wilt u chauffeur zijn (vergoeding 

benzine/parkeerkosten) 

- Vertrekt u op eigen gelegenheid naar de 

boot (beperkte vergoeding 

vervoerskosten) 

- Neemt u uw eigen fiets mee naar 

Vlieland 

 

Koene Vegter 

Golfweg 39, 2202 JH Noordwijk  

071-3615044 

koenevegter@tiscali.nl 

    

 

  

mailto:koenevegter@tiscali.nl
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Bijzondere planten in de Duin- en Bollenstreek in 2002 en 2003 
 

Martien de Graaf & Jelle van Dijk 

 

In elke aflevering van ons blad de Strandloper is een lange lijst van vogelwaarnemingen te vinden. 

Daarbij zijn vogels die het gehele jaar in ons land verblijven, maar het grootste deel van de 

meldingen heeft betrekking op vogels die uitsluitend dankzij hun vliegvermogen onze omgeving 

hebben bereikt. Planten zijn uiteraard veel minder mobiel. Het zaad van veel soorten planten kan 

echter ongelooflijke afstanden afleggen. Denk hierbij maar eens aan alle zaden die met pluis door 

de lucht zweven. Bovendien zijn er zaden die onvoorstelbaar lang hun kiemkracht bewaren. De 

mobiliteit van planten wordt echter pas goed zichtbaar als het zaad daadwerkelijk kiemt en tot een 

plant uitgroeit. De kans daarop is het grootst op plaatsen waar weinig concurrentie van andere 

soorten is. Geen wonder dat we bijzondere soorten dikwijls aantreffen op gronddepots, nieuwe 

wegbermen, bouwterreinen en dergelijke. Aan dit rijtje kunnen ook de natuurontwikkelingterreinen 

worden toegevoegd. In het kader van natuurherstel wordt op diverse plaatsen de bestaande 

begroeiing verwijderd, waardoor inwaaiend zaad een kans krijgt te kiemen zonder direct door 

concurrenten verstikt te worden. Een voorbeeld in onze omgeving is het begin van de 

Langevelderslag. Zie hiervoor het artikel in de Strandloper jaargang 35, nummer 4. 

Naast de planten van ruderale terreinen en natuurontwikkelingsprojecten trekken ook steeds meer 

de planten van het straatmilieu de aandacht. De iets hogere temperatuur in het stedelijke milieu in 

combinatie met het sterk teruggedrongen gebruik van bestrijdingsmiddelen, heeft veel soorten de 

kans geboden zich in het straatmilieu te vestigen. Ook deze categorie planten zal in deze aflevering 

weer nadrukkelijk aan bod komen. 

In de Flora van de Duin- en Bollenstreek, uitgegeven in 1994 werd een lijst opgenomen van alle tot 

dan toe aangetroffen plantensoorten in onze regio. Sindsdien is in de Strandloper zesmaal een 

artikel verschenen waarin aanvullingen op deze lijst werden gepubliceerd. Deze aanvullingen zijn te 

vinden in: 

- 28e jaargang nr. 4 (december 1996) 

- 30e jaargang nr. 1 (maart 1998) 

- 30e jaargang nr. 4 (december 1998) 

- 32e jaargang nr. 1 (maart 2000) 

- 33e jaargang nr. 1 (maart 2001) 

- 34e jaargang nr. 1 (maart 2002). 

 

Nieuw voor de Duin- en Bollenstreek 
 

Grote boterbloem – Ranunculus lingua 

In juli 2003 vond MdG rond een vijvertje op het landgoed Oud-Leeuwenhorst een bescheiden 

aanplant van deze fraaie soort (blok 30-17-23). Deze soort is in elk tuincentrum te koop. Moeten we 

dit floravervalsing noemen of geldt dit niet voor buitenplaatsen? 

 

Geelwitte helmbloem – Pseudofumaria alba 

Op 25 september 2003 zag MdG tussen straattegels van het Saffraanplein te Voorhout (blok 30-17-

23) deze nieuwe urbane soort. De inburgering van deze plant is later begonnen en is ook niet zo 

explosief als bij de Gele helmbloem. In het FLORON-district Hollands Duin (gebied tussen 

Haarlem en Leiden) zijn momenteel al 28 uurhokken met deze soort, voornamelijk in Leiden en 

Haarlem. 
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Mansbloed – Hypericum androsaemum 

Deze tot één meter hoge, houtige heester met mooie, grote gele bloemen en rood tot zwarte bessen 

wordt de laatste jaren veel gekweekt en aangeplant in tuinen en parken. In het najaar van 2002 zag 

MdG in een akker langs de Herenweg tussen Noordwijk en Rijnsburg het oogsten van de rijpe 

zwarte bessen. Is Mansbloed een medicinale plant zoals de andere Hypericum (Sint Janskruid)? 

In het stedelijke gebied van het FLORON-district werd deze soort in 22 uurhokken aangetroffen, 

waarbij eenmaal (9 aug. 2003) op de Stationsweg te Hillegom (blok 24-58-15). In alle gevallen 

betrof het lage vegetatieve takjes zonder bloemen. Als ‘onkruid’ lijkt het de plant niet toegestaan in 

bloei te komen! 

Rubus laciniatus 

Van deze braamsoort bestaat nog steeds geen Nederlandse naam, hoewel de soort al zeer lang als 

cultuurplant wordt gekweekt. De plant wordt ook zonder stekels gekweekt en behoort tot de 

gemakkelijk op naam te brengen bramensoorten. Op enkele plaatsen werd de soort in ons gebied 

door MdG aangetroffen tussen straattegels: van de Mortelstraat (blok 30-17-31) en Dr. 

Schaepmanlaan in Voorhout (blok 30-17-54). In beide gevallen betrof het kleine, vegetatieve takjes. 

 

Amerikaans vergeet-mij-nietje – Ompholodes verna 

Deze sierplant wordt steeds meer bloeiend aangetroffen in het stedelijke milieu tussen plaveisel. 

Vooral in de buurt van Haarlem kan men in het voorjaar van deze plant genieten. In ons gebied 

noteerde MdG deze soort voor de Leidsestraat in Hillegom (blok 24-58-35) en voor de wijk 

Zeeburg in Noordwijkerhout (blok 24-57-54), beide eind mei 2003. 

 

Schijnpapaver – Meconopsis cambrica 

Ook deze sierplant uit de Papaverfamilie met gele bloemen en veerdelig blad is al weer jaren bezig 

om met groot succes de stad te veroveren. In het FLORON-district Hollands Duin telde MdG reeds 

70 km-hokken met deze soort, vooral in Den Haag, Leiden en Haarlem. In ons gebied werd deze 

soort gezien op 10 april 2003 aan de Anemoonstraat te Noordwijk (blok 30-17-41), op 30 april 2003 

aan het Rozenburg te Noordwijk (blok 30-17-31) en aan de Achterzeeweg te Noordwijk (blok 30-

17-31) en op 24 juli 2003 aan de Susanna van Ettenstraat in Noordwijk (blok 30-17-21). 

 

Tweekleurig springzaad – Impatiens balfourii 

Deze plant begint in het stedelijke milieu ook in te burgeren. De naam verwijst naar de tweekleurige 

bloemkleur (wit en helderrose). Op 25 september 2003 zag MdG de plant tussen straattegels in de 

Sikkelkruidstraat te Voorhout (blok 30-17-55). 

 

Kruipklokje – Campanula porscharskyana 

Evenals de vorige soort wordt dit klokje nog niet in de Heukels’ Flora genoemd. Uit artikelen van 

en gesprekken met Ton Denters die werkt aan een boek over de urbane flora, kon MdG de door hem 

gevonden klokjes op naam brengen. Het Kruipklokje is een blauw klokje met diep ingesneden 

bloemkroon (sterretje) dat bezig is steden en dorpen al geruime tijd te koloniseren. In ons gebied 

groeit de plant nu in verschillende km-hokken in Sassenheim en Voorhout. In 2004 zal speciaal op 

deze soort gelet worden. 

 

Bijenorchis – Ophrys apifera 

In juni 2003 trof M. Gielen 6 ex. van deze fraaie orchidee aan in de Coepelduynen (blok 30-16-54). 

De Bijenorchis is de laatste jaren sterk in opmars. In de AWD is deze soort al op diverse plaatsen 

aangetroffen. Spectaculair was de vondst in juni 2003 van ruim 3000 exemplaren op een 

braakliggend terrein bij station Hoofddorp. Wellicht wordt de verspreiding van deze soort positief 

beïnvloed door de stijgende temperaturen. 
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Nieuwe vindplaatsen van bijzondere soorten 
 

Tongvaren – Asplenium scolopendrium 

Op 22 augustus 2002 troffen MdG en JvD een exemplaar aan op een bruggetje in de Engelse tuin 

van Sint Bavo te Noordwijkerhout (blok 24-57-54). In juni 2003 vond MdG 4 ex. op een muur 

langs de Katwijksestraat in Noordwijk-Binnen (blok 30-17-31). 

 

Pijpbloem – Aristolochia clematis 

Tijdens de excursie voor bewoners van De Zuid op 20 juni 2003 maakte een van de deelnemers ons 

attent op een rijke groeiplaats van de Pijpbloem! Deze bevond zich in de berm van de 

Beethovenweg (blok 30-16-35). Van deze uit de artsenij afkomstige plant was in ons gebied slechts 

één groeiplaats (fietspad bij de Langevelderslag) bekend. 

 

Stinkende gouwe – Chelidonium majus 

Op 22 april 2003 vond MdG bij een tuintje op de hoek Herenstraat-Boerhaavestraat te Voorhout 

(blok 30-17-54) enkele planten met dubbele bloemen. Het betreft hier mogelijk een verwilderde 

sierplant. 

 

Zacht loogkruid – Salsola kali subsp. ruthenica 

Opmerkelijk dat deze soort van duinen en bouwterreinen werd gevonden tussen het plaveisel. Op 28 

augustus 2003 vond MdG deze soort op de Voorstraat te Noordwijk (blok 30-17-41). 

 

Blaassilene – Silene vulgaris 

Deze soort werd door MdG gesignaleerd langs de Noordwijkerweg te Rijnsburg (blok 30-27-21) op 

22 juli 2003. In het verleden verscheen en verdween de plant op enkele plaatsen in ons gebied. 

 

Bolderik – Agrostemma githago 

Deze soort werd op 14 juni 2002 op het terrein van de Noordwijkse Golfclub gevonden (blok 24-

57-33). Een week later trof JvD 5 ex. aan in een berm langs de Beethovenweg (blok 30-16-35). 

Deze planten waren opgeslagen uit zaad dat hier ter verfraaiing van de berm was uitgestrooid. 

Bolderik is van oorsprong een zeldzaam akkeronkruid. Tegenwoordig komt deze soort veel voor in 

wilde-bloemenpaketten en duikt hierdoor op allerlei plaatsen op. 

Saponaria ocymoides 

Van deze nieuwe urbane soort, die reeds in 2000 was gevonden in Katwijk en Sassenheim, konden 

2 nieuwe vindplaatsen worden genoteerd. Op 1 juni 2002 vond MdG de plant aan het Elzenhorst te 

Voorhout (blok 30-17-54) en op 27 mei 2003 in de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout (blok 24-57-

54). 

 

Engels gras – Armeria maritima 

Vondsten van deze soort in onze omgeving hebben vermoedelijk altijd betrekking op verwildering 

vanuit tuinen. Engels gras komt van nature alleen voor op schorren en kwelders al wordt de soort 

ook aangetroffen in wegbermen waar pekel voor een zilt milieu zorgt! 

Op 24 juni 2002 vond JvD een bloeiende pol aan de Bosweg (blok 30-17-11). In juni 2003 werd 

deze pol hier door J. Bouwmeester teruggevonden. In juni 2002 werd eveneens een bloeiend 

polletje aangetroffen in de berm van de Erasmusweg (blok 30-16-35). 

 
Robinia – Robinia pseudoacacia 

Deze soort is veel aangeplant op de landgoederen en langs de binnenduinrand. Hieraan kan worden 

toegevoegd dat deze soort steeds vaker in het stedelijke gebied opduikt. Vooral langs trottoirs en 
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tussen straattegels zien we veel kleine boompjes opduiken. Behalve in de 

grote steden is dit verschijnsel ook in de dorpen van ons gebied waar te 

nemen. 

 

Kattedoorn – Ononis repens subsp. spinosa 

Op 11 juni 2003 werd aan de Oosthoutlaan in Voorhout (blok 30-17-54) 

deze in ons gebied zeldzame soort door MdG in een tuintje (niet 

aangeplant!) waargenomen. 

 

Stokroos – Alcea rosea 

In de Flora van de Duin- en Bollenstreek (1994) wordt gemeld dat deze 

soort verwilderd is gevonden op composthopen. Tegenwoordig houdt deze 

soort stand in de straten van steden en dorpen in heel het district Hollands 

Duin; momenteel aldaar reeds in 105 km-hokken. 

 

Bloedooievaarsbek – Geranium sanguineum 

Ook deze soort is aan een opmars in het stedelijke gebied begonnen. Door 

MdG werden in ons gebied de volgende vondsten gedaan: 28 mei 2002 

Engelplein Lisse (blok 30-18-23), 27 mei 2003 Leidsestraat Hillegom 

(blok 24-58-35) en 11 juni 2003 Oosthoutlaan Voorhout (blok 30-17-54).  

 

Beemdooievaarsbek – Geranium pratense 

In juni 2002 trof JvD een grote pol van deze soort aan in de wegberm van de Leidse Vaart tussen 

Voorhout en de Postbrug (blok 30-27-14). Deze soort wordt dikwijls in tuincentra aangeboden en 

verwildert vrij gemakkelijk. 

 

Gevlekte scheerling – Conium maculatum 

Deze forse schermbloemige komt op diverse plaatsen voor in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 

bijvoorbeeld bij ingang De Zilk en in het Haasveld. Verder is er een groeiplaats langs de Noraweg. 

Op 10 juni 2002 vond JvD een grote groeiplaats in de berm van de N206 in Noordwijkerhout (blok 

30-17-14). 

 

Bilzekruid – Hyoscyamus niger 

Zoals eerder bij grondwerkzaamheden in Noordwijk-Binnen verscheen in 2003 deze soort op een 

ruderaal terreintje aan de Hoofdstraat in Hillegom (blok 24-58-25). 

 

Gevlekt longkruid – Pulmonaria officinalis 

Na in 2001 in het centrum van Voorhout tussen plaveisel gevonden te zijn, kon deze soort in 

Noordwijk niet achterblijven. Op 10 april 2003 werd deze soort door MdG gesignaleerd aan de van 

Struykstraat (blok 30-17-22). In het district Hollands Duin momenteel al in 24 blokken! 

 

Bosvergeet-mij-nietje – Myosotis sylvatica 

Opzienbarend is de toename van deze soort in het urbane district. MdG telde reeds 47 blokken in 

Hollands Duin. In Noordwijk werd deze soort in 2003 gevonden: 30 april Zeestraat (blok 30-17-31) 

en ook nog in straten in de blokken 30-17-21 en 30-17-22. 

 

Blauwe bremraap – Orobanche purpurea 

Het jaar 2002 was een bijzonder goed jaar voor deze soort. Op de bekende groeiplaatsen in 

villapark De Zuid (blok 30-16-35) en langs de Bosweg (blok 30-17-11) werden vele tientallen 

exemplaren gevonden. Bij de bunkers bij de oude golfbaan in de Noordduinen (blok 30-17-11) 

werden 22 bloeistengels geteld. Een bijzondere groeiplaats met slechts één ex. bevond zich in de 

berm van de Gooweg ter hoogte van het landhuis Klein Leeuwenhorst (blok 30-17-23). 
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Citroenmelisse – Melissa officinalis 

Deze plant werd in 1992 gezien in een wegberm in Katwijk. Momenteel verwildert deze soort 

vanuit tuinen via muurranden naar trottoirs. In het district Hollands Duin zijn nu zo’n 25 km-

hokken bekend; hierbij ook de vindplaats aan de Oosthoutlaan te Voorhout (blok 30-17-54). 

 

Zomerfijnstraal – Erigeron annuus 

Op 21 juni 2002 vond JvD in een stuk nieuwe wegberm aan de Dennenweg (blok 30-16-35) 4 

exemplaren van deze composiet.  

 

Griekse alant – Inula helenium 

Al vele jaren staat deze prachtige plant te pronken langs de waterkant bij de brug van de 

Noordwijkerhoek. In 2002 en 2003 werd deze uit tuinen verwilderde soort ook gevonden in Polder 

Hoogeweg, dicht bij de Maandagsche Watering (blok 30-17-42). 

 

Moerasandijvie – Tephroseris palustris 

Deze pionier van vochtige terreinen werd op 19 oktober 2003 door JvD aangetroffen in het 

natuurontwikkelingsgebied aan de Langevelderslag (blok 24-57-24). Deze soort was de laatste jaren 

niet meer in ons gebied gevonden. 

 

Dubbelkelk – Picris echioides 

In september 2003 vond Bep van Geldermalsen deze bijzondere soort in een nieuwe berm langs de 

Elsgeesterlaan (blok 30-27-22). Er was slechts één vondst van deze soort bekend. Het normale 

verspreidingsgebied van deze zuidelijke soort reikt tot in Zeeland. 

 

Muursla – Mycelis muralis 

Op 13 juli zag MdG bij een tuin aan de Stationsweg in Hillegom (blok 24-58-15) enige exemplaren 

van deze soort. In de dorpen van ons gebied blijft deze soort nog steeds zeldzaam. Wel is de soort 

sterk toegenomen in het naaldbos ten noorden van de Duindamse Slag (blokken 24-57-33 en 24-57-

43). 

 

Smalle waterweegbree – Alisma gramineum 

In augustus 2003 vond JvD tientallen planten van deze soort in de fraaie sloot langs de parallelweg 

van de N206 in Noordwijkerhout (blok 24-58-31 en blok 24-58-41). De soort was hier jaren geleden 

ook al eens gevonden, maar niet zo talrijk als in 2003. 

 

Italiaanse aronskelk – Arum italicum 

In de vorige aflevering van deze serie werd gewag gemaakt van vele nieuwe vindplaatsen in allerlei 

kleine houtbestanden. Dit werd toegeschreven aan de verspreiding door Merels die de bessen 

hebben ‘ontdekt’. Op 24 december 2003 trof JvD een grote 

groeiplaats (ruim 20 ex.) aan in de bosrand achter het Bollenbad 

(blok 30-17-21). Een goed kenmerk van deze soort is het feit dat de 

nieuwe bladeren reeds in het late najaar verschijnen in tegenstelling 

tot de Gevlekte aronskelk die pas in het voorjaar nieuw blad vormt. 

 

Borstelbies – Isolepis setacea 

In juli 2003 trof JvD tientallen polletjes aan in het 

natuurontwikkelingsgebied langs de Langevelderslag (blok 24-57-

24). Deze bijzondere soort duikt regelmatig op in dergelijke 

terreinen. Op 29 augustus 2002 vond MdG deze soort ook op een 

bouwterrein van de Wilem van den Bergh (blok 30-16-55) 
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Bieslook – Allium schoenoprasum 

Deze plant werd door MdG in april 2003 gezien tussen straattegels bij de Northgodreef (blok 30-17-

22) en in de Gladiolusstraat (blok 30-17-31) te Noordwijk. Deze soort werd nogal eens aangeplant, 

verwilderde en hield plaatselijk stand. Het lijkt een stadssoort te worden. 

 

Daslook – Allium ursinum 

In 2003 zag MdG voor het eerst de aanplant van deze soort op de Willem van den Bergh! (blok 30-

16-55). 

 

 

EXCURSIE NOORD-HOLLAND NOORD 

 
Koene Vegter 

 
De eerste excursie van dit jaar had deze keer niet 

de IJssel-delta maar het Noord-Hollandse 

Wieringen tot doel. Op de frisse zondagochtend 

van 22 februari 2004 hadden zich 19 deelnemers 

bij het Jan Verwey Natuurcentrum verzameld om 

dit mee te maken.  

Ondanks gedetailleerde routeaanwijzingen slaagde 

de groep erin om al gelijk verspreid van start te 

gaan. Zo ging een gedeelte richting het 

carnavalsplaatsje Noordwijkerhout, waar slechts 

een junior Sluijs werd aangetroffen.  

Bij de Putten in de buurt van Petten bleek iedereen 

weer verzameld te zijn en kon het echte 

waarnemen beginnen. Kenners meenden gelijk al 

in de verte een groepje Dwergganzen te kunnen 

scoren temidden van een grotere ganzengroep. De 

minder geroutineerde leden waren ook met 

telescoophulp helaas niet tot deze verfijnde 

differentiatie in staat. Ernstig te betreuren viel dit 

niet, want ook verder viel hier veel moois te zien. 

Met het zonlicht in de rug van dichtbij fraai 

gekleurde Bergeenden, Wintertalingen, 

Slobeenden en Smienten en verder weg een 

Lepelaar, Kluten, Zwarte Ruiters en Tureluurs. 

Overstekend naar de dijk van de Hondsbossche 

Zeewering werd een groepje van 8 Sneeuwgorzen 

opgeschrikt, dat gelukkig snel weer neerstreek en 

zich, voor sommigen voor het eerst, goed liet 

bekijken. Ook aan de zeezijde van de dijk werden 

weliswaar in de volle wind mooie waarnemingen 

gedaan: Steenlopers, Scholeksters en Bonte 

Strandlopers. Over de aanwezigheid van Kanoeten 

dan wel Paarse Strandlopers bleven de meningen 

verdeeld. 

Onderweg naar het oude Zuiderzee-eiland 

Wieringen werden talloze ganzen gezien: Grauwe 

Ganzen, Brandganzen, Kolganzen en bij de 

Westlanderkoog een kleine 2.500 Rotganzen. 

Temidden hiervan een tiental Witbuikrotganzen, 

die zich normaal gesproken tot Denemarken 

beperken, maar ’s winters ook in kleine aantallen 

wel in deze streek verblijven. Met enige hulp voor 

degenen voor wie dit de eerste waarneming van 

deze schaarse wintergast betrof, vielen ze zeer 

goed te onderscheiden temidden van de enorme 

troep soortgenoten.  

Aan de overkant voerde een Slechtvalk een 

luchtduel uit met een Zwarte Kraai over zijn prooi. 

De valk won, maar toch niet zonder moeite en 

fascinerend om deze acrobatiek te zien. 

Verder op weg door dit fraaie polderlandschap in 

de kop van Noord-Holland brachten nog een 

Blauwe Kiekendief, enkele Patrijzen, een tiental 

Pijlstaarten en vele Wulpen, Kluten en 

Goudplevieren, maar niet de ons door de 

werkgroep Wieringen (www.wierhaven.nl) 

voorgespiegelde Fraters aan de Molenweg. 

Tijd daarom voor enige karige catering in café de 

Houtschuur in Den Oever, waar het menu beperkt 

bleek tot koffie met Wieringer jodenkoek, maar 

waar het wel gezellig toeven was en het uitzicht op 

http://www.wierhaven.nl/
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de haven fantastisch. Weer buiten konden in de 

haven met de zon in de rug heel goed Dodaarzen, 

Eidereenden en Zaagbekken worden 

waargenomen.  

Vooral de Middelste Zaagbekken sprongen eruit 

door kleur en verschijning. Voor een enkeling 

betrof het opnieuw een eerste waarneming van 

deze soort, maar niet voor iedereen. Zo vertelde 

Katwijker Kees Schonenberg dat hij in de barre 

winter van ’62-’63 in de tijd dat vogelasiels nog 

niet bestonden bijna 2 maanden een mannetje 

Middelste Zaagbek door middel van gefileerde 

schol in een grote doos in leven hield. Geen 

geringe op- en uitgaaf, maar wel met als resultaat 

dat dit nog altijd zijn lievelingsvogel is.  

De dijk richting schor was in deze harde wind voor 

de diehards en leverde behalve diverse strandlopers 

een grote groep Kepen en een Bonte Kraai op. 

Op weg naar huis werden bij de haven van de 

Oude Zeug nog diverse Nonnetjes, enkele Grote 

Zaagbekken en in de verte over het IJsselmeer 

grote groepen Toppers gezien. En hoewel 

geconstateerd moest worden dat de Wilde Zwanen 

en de Rietganzen inmiddels al weer vertrokken 

waren, was hiermee toch een mooi einde gekomen 

aan deze fraaie winterexcursie.  

 

  

Zaterdag 17-4-2004 Weidevogel excursie. 
  
 

Mariska de Graaff  

 

Om 10.00 uur verzamelen en met +/- 15 jongens 

en meisjes gingen we richting Polder Hoogeweg. 

Bij het eerste bruggetje zagen we al van heel 

dichtbij een Fuut en een Meerkoet op hun nest 

zitten. Zij zaten nog geen meter van elkaar 

vandaan.  

Er is daar water genoeg. Volgens een van de 

jongens, vinden ze dat gewoon gezellig. Robert 

ging een pad op tussen de bollenvelden 

door in de hoop daar de kieviten goed te kunnen 

zien. En in het veld op een paal stond een 

Aalscholver te drogen met zijn vleugels wijd, 

lekker in het zonnetje. Dat heeft iedereen goed 

kunnen zien.  

Weer een stuk verder hoopt Nel dat we toch ook 

nog een Veldleeuwerik zouden zien. 

Zij had het nog niet gezegd of daar was hij al, 

wij hebben hem goed horen fluiten en  

heel hoog zien vliegen zo hoog dat hij niet meer 

was te zien. 

Robert vroeg of wij even een nest van een 

Kievit wilde maken. 

Nou dat is dus niet meer dan een paar strootjes 

op elkaar dan een paar eitjes erop en klaar is 

Kees (de Kievit). 

  

In het water bij de uitkijktoren zat een Meerkoet te 

broeden toen zij van het nest ging konden wij goed 

de eieren zien. Er liepen daar ook nog: Nijlganzen, 

zwanen, ganzen, futen, waterhoentjes.  

Op de terugweg nog gestopt om naar een Buizerd 

te kijken. 

We waren op 12 uur weer bij het Jan Verwey 

Centrum. 

  

Ik heb erg genoten van deze morgen en ga zeker 

nogmaals mee. 
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DRAAIEN EN KIJKEN BIJ LAKE AGIA 
 

Koene Vegter 

 
Aan de weg van Chania naar Omalos ligt op het 

eiland Kreta een kilometer of 15 ten zuiden van het 

fraaie Chania het plaatsje Agia met even rechts 

daarvan, richting Kirtomados, het meer van Agia. 

In de boekjes wordt als enige meer op Kreta Lake 

Kournas genoemd, maar het kleine, moerasachtige, 

voor de watervoorziening ontstane stuwmeertje 

Lake Agias is voor de vogelliefhebber een veel 

interessanter plek om zich aan zijn hobby te 

wijden. 

En zo begaf ik mij op de zondagochtend van 25 

april 2004, op de dag van mijn zestigste verjaardag 

en vergezeld van gezin, telescoop, kijker en 

Jonsson naar dit meertje, waar ik verwelkomd 

werd door een tiental rondvliegende 

Roodpootvalken, waarschijnlijk op trek van Afrika 

naar Europa met een tussenstop op Kreta. Een 

mooi verjaarsgeschenk.  

Voor het eerst had ik mijn telescoop op een 

vliegreis meegenomen met de kleine Leica Televid 

in de handbagage en het zware Swarovski statief in 

de koffer. Mijn gezin verklaarde mij enigszins voor 

gek, maar van medebestuursleden had ik begrepen 

dat dit voor de ervaren vogelaar ook op verre 

reizen toch wel tot de normale uitrusting mag 

worden gerekend. Met de nodige literatuur kwam 

ik zo wel boven de 20 kilo uit, wat door de andere 

koffers weer werd gecompenseerd en ik heb er 

geen spijt van gehad maar veel plezier. Ook de 

andere gezinsleden die over het algemeen niet aan 

de kijker te krijgen zijn, wilden nog wel eens een 

blik werpen als de telescoop eenmaal precies was 

ingesteld op een fraaie Kleine Zilver- of Ralreiger 

om die eens van nabij diep in de ogen te kunnen 

kijken. Al gauw echter verdwenen zij naar het 

naburige terras om zich over te geven aan de 

genoegens van grote glazen vers geperst 

sinasappelsap en koude café frappes en de 

omgeving van flora en fauna meer in zijn totaliteit 

te ondergaan. 

Gelukkig was inmiddels ook een klein al iets ouder 

telescoopgezelschap van Good Naturalists uit 

Engeland gearriveerd, dat mij ondermeer door de 

aanwezigheid van een uiterst deskundige lokale 

gids behulpzaam was bij mijn waarnemingen en 

ook een beetje een idee gaf van een excursie van 

de eigen Natuur- en Vogelvereniging. Voor de 

conversatie heb je dan niet zoveel aan de kleine 

Hayman die ik normaal op zak draag, maar is de 

weliswaar zware Jonsson “Vogels van Europa” 

voor mij althans onmisbaar om in de gaten te 

krijgen dat een in het riet verscholen Little Bittern 

in Nederland een Wouwaap heet en dat de met 

fraai witte vleugels en lange sierveren regelmatig 

overvliegende Squacco Herons Ralreigers zijn. 

Aan de overzijde van het meer, boven en tussen de 

rietkragen, is steeds een jagend paartje Bruine 

Kiekendieven te zien, maar die ken ik natuurlijk 

goed van de diverse waddenexcursies. 

Bij de Waterhoenen wordt het al weer lastiger om 

de Little en Baillon’s Crake, respectievelijk Klein 

en Kleinst Waterhoen, goed uit elkaar te houden, 

maar de tips van de gids maken hier de verschillen 

in arcering duidelijk. Op eigen kracht geniet ik 

verder nog van Bosruiter, Kleine Strandloper, 

Witgat, Vale Gier- en Oeverzwaluw, Gele 

Kwikstaart, Witwangstern en Zomertaling. Onze 

laatste avondwandeling brengt nog een mysterieus 

rondwiekende Kerkuil.

 
Voor mij was dit toch wel een uniek plekje op 

Kreta om in alle rust vanaf een vast punt met een 

telescoop de mooiste waarnemingen te kunnen 

doen. Je draait wat en je ziet wat. 

Ook bij wandelingen door berg en dal nog diverse 

bijzonderheden zoals Eleonora’s Valk, 

Dwergarend, Kuifleeuwerik, Roodkopklauwier, 

Europese Kanarie, Kleine Zwartkop, Blonde 

Tapuit, Bonte en Grauwe Vliegenvanger, 

Wielewaal en Gaai (hier niet, daar wel zeldzaam). 

Een week later, terug in Noordwijk, kon ik ook 

hier mijn eerste Gierzwaluwen noteren in de Albert 

Verwey en werd ik heen langs het strand joggend 

richting Duindamse slag verrast door een kleine 

vijftig Grote Sterns die zich in ploegjes aan de 

waterrand ophielden en terug via het duinpad door 

het gezang van Nachtegaal, Fitis en 

Sprinkhaanzanger. 

Zo zie je maar, ook hier en zonder apparatuur valt 

er zeer veel te genieten. 
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De “ Logovogel” 
 
 Hein Verkade 
 

Het is half januari.  

De maandelijkse watervogeltelling staat op het 

programma. Het is zonnig weer met een lichte bries 

uit het zuidoosten. De omstandigheden zijn ideaal 

om het strand op te gaan en alle vogels van de 

vuurtoren tot de provinciegrens op papier te krijgen. 

De windrichting zorgt voor extreem laag water met 

veel zandbanken voor de kust. Bij de start wordt het 

direct duidelijk dat de tocht veel vogels zal gaan 

opleveren. Met de kijker worden vele witte strepen 

langs de waterkant waargenomen, er zitten veel 

meeuwen op het strand. Onderweg wordt al snel 

duidelijk dat het onbegonnen werk is om te tellen, 

de aantallen zijn veel te groot. Noodgedwongen 

wordt er overgeschakeld op het schatten van de 

groepen. De Kokmeeuwen foerageren in losse 

groepjes in het kimmetje, terwijl de Zilvermeeuwen 

in grote groepen op de vele banken en vuilsteetjes 

zitten. Deze laatste (Noordwijkse?) uitdrukking 

staat voor een grote concentratie van allerlei 

aanspoelsel, meestal op een wat lager gelegen deel 

van het strand. De vele verse mesheften trekken 

vooral hongerige Zilvermeeuwen. Hiertussen lopen 

ook diverse Stormmeeuwen, die door hun kleinere 

formaat slecht opvallen in de dichte groepen.  

Daaromheen dribbelen ook de eerste tientallen 

Drieteenstrandlopers.  

Na het passeren van de Langevelderslag nemen de 

aantallen alleen nog maar toe. Gericht wordt een 

groep Zwarte Kraaien afgezocht. Ja hoor, de 

hybride Zwarte Kraai X Bonte Kraai zit weer op zijn 

vaste stek bij paal 74. Al jaren worden juist hier 

enkele hybriden van verschillend pluimage 

waargenomen. Lang bleef het onverklaarbaar dat zij 

soms ook in het zomerhalfjaar verschenen. Bonte 

Kraaien broeden veel noordelijker en de eerste 

hybriden worden pas op de Waddeneilanden 

waargenomen. Wel lijken zij in de loop der jaren 

een steeds minder bont en meer zwart verenkleed te 

krijgen. Dit merkwaardige fenomeen wordt pas 

begrijpelijk wanneer Hans Vader met een even 

wonderlijke als eenvoudige verklaring komt. Jaren 

geleden had de familie Bloem uit Haarlem zich over 

een zieke Bonte Kraai ontfermd. Nadat deze was 

aangesterkt besloten zij de vogel in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen los te laten. De vogel had 

inmiddels zijn trekdrang verloren en bleef in de 

duinen rondhangen. Het gevolg daarvan was dat 

deze zich paarde aan een Zwarte Kraai en jaren 

achtereen voor nageslacht zorgde. De hybriden die 

hieruit voortkwamen bleven in de buurt 

hangen……en vertonen zich tot op de dag van 

vandaag kennelijk regelmatig op het strand voor de 

AW duinen. Vermoedelijk koppelden deze 

hybriden zich vervolgens weer aan de massaal 

aanwezige Zwarte Kraaien zodat er steeds minder 

bont in de nakomelingen terug te vinden is. Over 

een aantal jaren zal dit bont er weer geheel uitkruist 

en opgelost zijn…. 

Bij strandpaal 72 aangekomen ziet het inmiddels 

zwart (wit) van de meeuwen. Een langgerekte groep 

wordt op zo’n 3500 stuks geschat. Hier zitten nu ook 

enkele tientallen Grote Mantelmeeuwen tussen. 

Deze meest schuwe meeuwensoort zit altijd ver weg 

aan de waterkant. Ondanks de grote afstand staan zij 

bij onrust het eerst op en lopen zenuwachtig langs 

de waterlijn heen en weer. Het mooie weer nodigt 

uit om even rustig te gaan zitten en te genieten van 

het vogelspektakel. Naast de duizenden meeuwen 

lopen ook vele honderden Drieteenstrandlopers op 

het aanspoelsel te foerageren. Grofweg zijn zij in 

twee even grote groepen van elk zo’n 300 vogels te 

verdelen. Regelmatig kiezen zij om onduidelijke 

reden het luchtruim en voeren een ware show op. De 

felle zon die vanuit het oosten op de groepen schijnt, 

verscherpt het beeld zo sterk dat dit nu eens volledig 

wit en dan weer zilvergrijs toont. Je waant je op de 

wadden met een dergelijk schouwspel. Ondertussen 

wordt de balans opgemaakt van tien kilometer tellen 

en schatten. Zoals verwacht voert de Zilvermeeuw 

de lijst aan. In totaal kunnen 9450 exemplaren 

worden genoteerd. Daarna volgen de Kokmeeuw ( 

1405 ex.), de Stormmeeuw (388) en de Grote 

Mantelmeeuw (57) en, opmerkelijk, één 

Drieteenmeeuw zonder sporen van olievervuiling.  

Onder de steltlopers vallen naast enkele tientallen 

Scholeksters en Steenlopers de formidabele 

aantallen Drieteenstrandlopers op. Opgeteld komt 

het totaal op 995 exemplaren uit. Nu zegt dit aantal 

op zich natuurlijk niet zoveel. Bedenk je echter dat 



21 

 

de totale Oost-Atlantische populatie op ongeveer 

100.000 stuks wordt geschat, dan realiseer je je dat 

zojuist 1% van dit geheel voor je dribbelde en 

vloog!  

Wanneer 1% of meer van een bepaalde soort zich 

op een bepaald moment geconcentreerd in een 

gebied bevindt, is er aanleiding dit gebied nader te 

bezien. Overheid en natuurbescherming hebben met 

elkaar afgesproken om hun best te doen een gebied, 

dat zo belangrijk is voor één bepaalde soort, de 

nodige aandacht en bescherming te geven. Het dient 

dan wel zo te zijn dat deze zogenaamde 1%-norm 

regelmatig benaderd of bereikt moet worden 

gedurende een langere periode.  

Thuisgekomen blader ik in oude waarnemings-

boekjes en vind op 10 januari 2000 853 exemplaren 

op hetzelfde traject. Dit is slechts tweederde van het 

totale Noordwijkse strand. De conclusie is dan ook 

dat gedurende de afgelopen jaren op het gehele 

Noordwijkse strand regelmatig 1% of meer van de 

Oost-Atlantische populatie Drieteenstrandlopers 

rondloopt! Maar wat kun je nu concreet met dit 

gegeven? Dat is nog niet zo eenvoudig. De 

vogelvereniging heeft waarschijnlijk onbedoeld al 

de eerste stap gezet: aandacht voor de soort. Door 

zowel het verenigingsblad als het logo met deze 

vogel op te sieren wordt de Drieteenstrandloper 

voor het voetlicht gebracht. Zeker wanneer je 

bedenkt dat het waarschijnlijk de enige vogelsoort 

is die binnen de Noordwijkse grenzen regelmatig de 

1%-norm overschrijdt, kun je hem terecht De 

Logovogel met een hoofdletter noemen.  

Vanuit de wetenschap is er helaas weinig interesse 

voor de soort. Binnen de steltlopergroep mogen de 

Kanoet, Scholekster, Kievit, Bonte Strandloper, 

Grutto, Watersnip en Strandplevier zich koesteren 

in de warme belangstelling van onderzoekers. 

Waarom dit met de Drieteenstrandloper niet het 

geval is, laat zich raden. Het is geen broedvogel in 

Nederland en komt niet massaal voor in het 

Waddengebied. Dan val je als steltloper kennelijk al 

gauw buiten de wetenschappelijke boot. De 

beschrijving van de soort in de recent verschenen: 

‘Avifauna van Nederland’ deel 2 start dan ook met 

de zin “Over de herkomstgebieden bestaat weinig 

duidelijkheid. Vermoedelijk komen zowel 

Siberische als Canadese en Groenlandse vogels in 

ons land voor.” Men weet dus eigenlijk nog weinig 

van onze vertrouwde logovogel. Ook in de 

Nederlandse vogelliteratuur kom je hem nauwelijks 

tegen. In het buitenland lijkt er iets meer 

belangstelling te bestaan. Zowel in Duitsland als 

Groot-Brittannië loopt een kleurringproject. 

Aandacht voor het gebied waar De Logovogel 

voorkomt, het Noordwijkse strand, is moeilijker. 

Het strand is tenslotte de economische motor van 

onze internationale badplaats. Duizenden bezoekers 

genieten er dag in dag uit van. Echter wanneer je de 

verspreiding van de Drieteenstrandloper nader 

bekijkt valt het op dat de soort van het gehele strand 

gebruik maakt, maar de hoogste dichtheden ten 

noorden van de Langevelderslag bereikt. Dit is 

logisch want het is één van de rustigste stukjes 

Noordzeestrand. Toch lijkt er enige beweging in het 

strandfront te zitten. Vier jaar geleden opperde dhr. 

Cousin van de Amsterdamse Duinwaterleiding dat 

het tijd werd voor het creëren van een 

strandreservaat ter hoogte van de AW-duinen. 

Letterlijk stond er in de Weekendkrant van 11 maart 

2000: “De scherpe grens tussen duinen en zee zal 

langzaam vervagen en kans bieden aan nieuw leven: 

duinflora, strandlopertjes en zelfs zeehonden”. Dit 

klinkt als muziek in de oren voor de 

Drieteenstrandloper. Voorlopig lijkt het bij plannen 

te blijven, plannen die inhouden dat het publiek 

afgeleid gaat worden van het strand en via een 

alternatieve route zijn wandeling kan vervolgen. 

Het strand zal echter geen verboden gebied worden. 

Hoe men zoiets wil realiseren, blijft voorlopig in 

nevelen gehuld. Navraag leert dat er nog steeds over 

wordt gepraat, en dat klinkt bemoedigend. 

Hopelijk kan de genoemde 1%-norm bijdragen aan 

een hernieuwde discussie over een strandreservaat 

ten noorden van de Langevelderslag. Misschien 

kunnen wij vogelaars de Drieteenstrandloper eens 

wat vaker in de schijnwerper zetten. Een bescheiden 

begin kan zijn om de vogel weer eens wat vaker af 

te beelden op de voorkant van ‘de strandloper’; dit 

verdient De Logovogel ........ 
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Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor 

een rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt 

iets oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 

 

In boeken en de natuurprogramma`s op de televisie 

lees en zie je hoe mooi de natuur is. Je krijgt 

daarbij in indruk dat daarin alles pais en vree is. De 

werkelijkheid is veelal anders. In de natuur heerst 

het recht van de sterkste of zoals Darwin het 

omschreef: de sterksten overleven. Kijkend over 

zee naar de trek van de vogels naar hun 

broedgebieden in het noorden werd ik daarmee 

geconfronteerd. Vanuit zee kwamen op een 

bepaald moment twee lijsterachtigen vliegen. 

Waarschijnlijk hadden zij de winter doorgebracht 

in het zachte klimaat van Zuid-Engeland en 

kwamen naar het vasteland om te broeden. Aan de 

wijze van vliegen kon je zien dat ze een lange trip 

achter de rug hadden. Zij bereikten veilig de kust 

en vielen, kennelijk doodvermoeid, in de zeereep 

voor het Huis ter Duin neer. Even later zag ik een 

derde vogel vanuit zee aan komen vliegen. Voor 

deze de kust bereikte werd het beest ingesloten 

door een stuk of vijf Zilvermeeuwen. Ze dwongen 

de Lijster naar beneden het water in, waar het werd 

verdronken en opgegeten door de meeuwen. Nog 

geen tien meter van de veilige kust, na een lange 

gevaarlijke reis over zee vond de vogel de dood. 

Dezer dagen kocht ik wat boeken van een oude 

professor van de universiteit van Leiden. We 

spraken daarbij wat heen en weer over de 

natuurbeschrijvers van weleer en kwamen daarbij 

onvermijdelijk bij de Tinbergs terecht. Hij had ze 

nog persoonlijk gekend en bij zijn boeken zat de 

studie die Nico Tinbergen over het sociale gedrag 

van de Zilvermeeuwen. The herring gull`s world is 

nog steeds een standaardwerk over het leven van 

de Zilvermeeuwen. De hierboven omschreven 

gebeurtenis is er niet in te vinden, wel veel andere 

belevenissen met meeuwen van Tinbergen en zijn 

studenten. Naast de foto`s zijn in het boek wat 

tekeningen van de schrijver opgenomen. Ze zijn 

wat primitief, maar geven goed aan wat zij daar 

aan de kust van Engeland zagen. Een heerlijk 

prentje bijvoorbeeld is die van een jonge meeuw 

die schelpen kapot laat vallen op het harde strand 

om ze te kunnen consumeren. 

Tinbergen en zijn studenten namen veel proeven 

met modellen van de kop en de snavel van 

meeuwen gemaakt van karton. Daarbij ging het 

hun om de vraag of de rode stip op de ondersnavel 

een biologische betekenis heeft. Uit hun proeven 

bleek dat dit inderdaad het geval is. 

De vorm van kop en snavel is ook wel van belang, 

maar op een snavel zonder stip reageren de jonge 

vogels in het nest nauwelijks. Bij het zien van de 

modellen met stip sperren ze de bekken echter wijd 

open in de verwachting een hapje te kunnen 

bemachtigen. 

 

The herring gull`s world is nog steeds een goed 

boek om te lezen. Ik kan het met stip aanbevelen.  
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Een ochtend in een Oostenrijks hellingbos 
 

Hein Verkade 
 

De Alpen zijn niet bijzonder populair onder 

vogelaars. Zij laten het bergmassief het liefst links 

of rechts liggen en gaan richting Frankrijk en Spanje 

of richting Hongarije en Griekenland. Onze 

bestemming werd hier dan ook niet door geleid, 

maar door het feit dat we een vakantiehuis met drie 

slaapkamers zochten in de voorjaarsvakantie. Via 

een omweg kwamen we uiteindelijk terecht in een 

gerieflijk huis van kennissen in de Oostenrijkse 

provincie Stiermarken. Het is gelegen in het plaatsje 

Gröbming aan de voet van de berg Stoderzinken. 

Met iets meer dan 2000 meter hoogte vormt deze 

berg de meest oostelijke uitloper van het 

Dachsteinmassief. Het dorp Gröbming is een ietwat 

slaperig dorp dat nog uit de greep van het 

massatoerisme is gebleven. Er is wat mijnbouw, 

houtzagerijen, een meubelfabriek, boerderijen en 

enkele Gasthöfe. Kortom een doorsnee Oostenrijks 

dorp. Alleen op de Stoderzinken is net onder de top 

op bescheiden schaal skitoerisme tot ontwikkeling 

gekomen. We logeren aan de Stoderstrasse, een 

smalle weg die de gelijknamige berg op leidt.  

Natuurlijk wordt je als vogelaar getrokken door 

zo’n weggetje de berg op. Het is er eind April 

volkomen uitgestorven. De wintersporters zijn 

vertrokken en de zomergasten moeten nog 

ontwaken. Het is vroeg in de ochtend, windstil en 

onbewolkt. De verwachtingen zijn niet hoog 

gespannen, we zijn tenslotte in de Alpen.... Er is 

volop zang van de vogels die je hier mag 

verwachten. Massa’s Sijzen en Zwarte Mezen 

domineren het concert. Hier en daar hoor je ook wat 

Boomklevers, Zanglijsters en Tjiftjaffen. Echter op 

1400 meter hoogte gebeurt er ineens iets waar je als 

vogelaar van droomt, en hoopt één keer werkelijk 

mee te maken. Op een stapel dikke boomstammen 

langs het weggetje staat een Auerhaan! Wat een 

moloch! Fier staat de vogel met gespreide staart, 

zijn nek en kop schuin omhoog en de bek open. Het 

lijkt wel of hij er door de houtvester is neergezet om 

zijn voorraad te bewaken. Strak in de houding loopt 

hij langzaam over de stammen. Door het lage 

zonlicht schittert zijn diepblauwe verenkleed soms 

groen en bruin. Na enkele minuten vliegt hij 

plotseling op en verdwijnt tussen de dichte sparren 

richting het dal. Beduusd staar ik hem na en sta 

verbaasd met welk een gemak deze gigant met veel 

gedruis wegvliegt gelijk een Patrijs. Als 

poldervogelaar ben je hier niet op bedacht met al die 

moeilijk startende Knobbelzwanen. Vijftig meter 

verder om de bocht blijkt de ware reden van zijn 

fierheid. In een Lariks zit halverwege een Auerhen. 

De vogel doet zich tegoed aan de verse knoppen en 

loopt al even behendig over de smalle takken. De 

prachtige streeploze warmbruine hals is goed te 

zien, evenals de smalle rode streep vlak boven het 

oog die haar een wat streng uiterlijk geeft. Na nog 

wat gescharrel op de grond verdwijnt ook zij in het 

dal. Tussen beide vogels in loopt een paadje 

waarlangs ik mijn geluk nog maar eens beproef. 

Glijdend door de sneeuw en sparrennaalden 

herhaalt de ontmoeting zich. Terugkrabbelend leidt 

de aandacht richting een zangvogeltje boven in een 

spar. Zijn liedje houdt ongeveer het midden tussen 

dat van een Sijs en een Vink en blijkt een Citroensijs 

te zijn. Weer terug op het paadje schijnt de zon op 

een open plek in het bos. Een flinke vogel hipt over 

de grond. Het is een Notenkraker die duidelijk met 

iets anders bezig is dan zijn naam doet vermoeden. 

Telkens vliegt hij heen en weer naar een lage dode 

tak en spiedt de bodem af naar iets eetbaars. Dit 

moeten insecten zijn die massaal tevoorschijn 

komen na het wegsmelten van de sneeuw. Een 

tweede vogel verschijnt ten tonele en volgt 

hetzelfde gedrag. Zelfs door de telescoop lukt het 

niet om vast te stellen wat zij precies oppikken. Hun 

gedrag doet een beetje denken aan dat van een 

Grauwe Klauwier. Boven het dal vliegen twee 

baltsende Buizerds, de enige roofvogels deze 

ochtend. 

Hogerop wordt het steeds steiler, je kunt geen kant 

meer uit. Voor je kijk je recht in toppen van zeer 

oude Sparren en Lariksen terwijl achter je 

loodrechte rotswanden staan. Daar er heel wat in die 

toppen heen en weer vliegt kun je er het beste maar 

bij gaan zitten. Een mannetje Kruisbek kraakt de 

sparrenkegels op tien meter voor je, terwijl het 

vrouwtje vlak achter je drinkt van de smeltende 

sneeuw. Hoe goed ik de vogel ook zie, het groen uit 

de boekjes is niet te vinden, zij is egaal grijs. Hier 

op zo’n 1700 meter zijn nog steeds de Sijzen en 

Zwarte Mezen het talrijkst. Wel verschijnen nu de 

Beflijsters. Zij zingen volop en hun geluid draagt 

ver. Dit zijn andere Beflijsters dan bij ons in April. 

Onder de witte bef zijn zij zwaar wit-zwart 

geschubd. De Scandinavische vogels die in 

Nederland doortrekken zijn juist effen donker 

gekleurd op de buik. Opvallend talrijk zijn ook de 

Grote Lijsters op deze hoogte. Vanuit de 

boomtoppen komt steeds meer gerommel en kabaal 

dichterbij. Er vliegen vele boomschilfers in het 

rond, maar er is verder nog niets te zien. Gespannen 
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tuur ik de kale Lariksen af en dan vliegen er twee 

spechten uit naar de volgende boomtop. Zij zijn 

zwart-wit met een duidelijke grote witte sigaar op 

de rug. De wangen zijn druk gestreept en een 

vaalgeel toupetje op de kop. Het zijn twee 

Drieteenspechten die het zo druk hebben met elkaar 

dat zij mij over het hoofd zien. Het lijkt wel 

boompje verwisselen waarbij zij regelmatig 

kiekeboe spelen door met gespreide vleugels 

rondjes om de stammen te draaien. Er staat één 

Lariks op zo’n vijf meter bij me vandaan en stiekem 

hoop ik...... ja hoor ook deze boomtop wordt in het 

‘spel’ betrokken. Het kost de grootste moeite de 

vogels scherp te krijgen in de kijker. De een heeft 

een grotere gele vlek op de kop dan de ander. Zijn 

hier een oud en een jong mannetje een territorium 

aan het bevechten? Opvallend vaak worden de 

vleugels gespreid, dit vermoedelijk om te 

imponeren en ze maken zoveel herrie dat het meer 

op een ordeverstoring dan een natuurverschijnsel 

lijkt. Dan vliegt er één weg en komt de ander tot 

rust. Hij gaat ‘aan het werk’ en trekt de ene na de 

andere schilfer van de boom op zoek naar insecten. 

Kort daar achteraan gaat een 

Kortsnavelboomkruiper. Vermoedelijk profiteert 

hij van het spechtenwerk.  

Er vliegen twee Notenkrakers door het beeld. 

Het is nog maar een korte klim tot het eind van het 

weggetje. Het is er wondermooi en stil. Verspreid 

staan groepjes oude sparren en de sneeuw ligt nog 

ruim een meter hoog. De stilte wordt alleen 

doorbroken door een geluid dat direct het volgende 

beeld oproept. Een lange rij statieven met 

telescopen op een brede weg met een strenge 

meneer van Staatsbosbeheer ernaast. Het betreft een 

grote groep vogelaars op de Holterberg wachtend op 

een glimp van de laatste Korhoenders in Nederland. 

Inderdaad boldert hij hier ook op 1800 meter uit 

volle borst. Maar waar komt het geluid vandaan? 

Het is in de bergen moeilijk oriënteren. Op goed 

geluk loop ik de gemakkelijkste weg en luister na 

zo’n 100 meter nogmaals. Het klinkt nu veel harder. 

Dus nog maar wat verder door de sneeuw. Plots sta 

je dan oog in oog met een Korhaan en pardoes zak 

ik tot mijn knieën in de sneeuw. Kennelijk voor de 

haan een teken dat ik geen kant meer opkan en hij 

blijft vervolgens ook rustig zitten op de zwaar 

bemoste tak van een spar. Het is zo dichtbij dat maar 

heel langzaam de kijker tevoorschijn wordt gehaald. 

De Korhaan raakt langzamerhand vertrouwd met de 

situatie. Er komt weer geluid uit de vogel, maar nu 

iets wat meer lijkt op een vrachtauto die tot stilstand 

is gekomen en een zware zucht slaakt. Ook ik 

ontdooi, net als de sneeuw waar ik op ben gaan 

zitten. Best gerieflijk zo’n sneeuwstoel. Heel 

voorzichtig toch maar de telescoop opzetten.  

Het lukt! De Korhaan past niet helemaal in beeld, 

maar elk detail is na te gaan.  

 
 

Nu pas wordt duidelijk dat de twee rode ballonnen 

boven op zijn kop bestaan uit vele veertjes die 

gedraaid tot kokertjes vlak naast elkaar staan. De 

Beflijster is op deze hoogte de meest algemene 

vogel.  

Het weggetje gaat helaas niet meer verder en dus is 

de Korhaan de finale van een verrassende ochtend 

op zomaar een berg in de Alpen, de Stoderzinken. 

Terug in het huis vraagt Maaike of de tocht iets heeft 

opgeleverd. Meer dan perfect! Is mijn antwoord, 

waarop zij me verbaasd aankijkt. In de Alpen zitten 

toch geen vogels.......... 
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Veldwaarnemingen januari februari en maart 2004 
 

Wilde Zwaan  4  04-01  Elsgeesterpolder  AS 

   7  11-01  Polder Hoogeweg  AS 

   3  06-02  Polder Hoogeweg  JD 

   2  14-02  Polder Hogeweg  AM  

   3  15-02  AWD overvliegend Pindabergje N  AS 

   2  22-02  Elsgeesterpolder  AS 

   2  01-03  Elsgeesterpolder  AS 

   2  02-03  Elsgeesterpolder  JD 

   2  13-03  Elsgeesterpolder  AS/JD 

Kleine Rietgans  4  04-01  Polder Hoogeweg tp  AS/HV/JD 

   140  09-01  over zee N  JD 

   4  11-01  Polder Hoogeweg tp  AS 

   6  15-01  weilanden Oud-Leeuwenhorst tp  AS 

   140  15-01  overvliegend Oud-Leeuwenhorst N  AS 

   16  17-01  overvliegend Zwetterpolder N  AS 

   18  25-01  overvliegend Noordwijk-Binnen N  AS 

   2  06-02  Polder Hoogeweg  JD 

Grauwe Gans  16  14-02  Oosterduinsemeer  JD 

   6  02-03  Oosterduinsemeer  JD 

   4  13-03  Polder Hoogeweg  JD 

   4  29-03  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Kolgans  1700  02-02  over Elsgeesterpolder verschillende 

groepen 

 AS 

Brandgans  306  01-01  over zee Z (1 uur)  AS 

   1  03-01  Leidse Vaart Noordwijkerhout  JR 

   890  09-01  over zee N in 2 uur  JD 

Rotgans  1  01-02  Binnenwatering Katwijk  HV 

   2087  07-03  over zee N (2 uur)  AS  

Nijlgans  78  04-01  Polder Hoogeweg  HV 

Krooneend  2  18-02  over zee vanaf REM-eiland  DB 

Witoogeend vr  1  27-03  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Topper  2  08-03  over zee N 7.30-8.30  HV 

   3  09-03  over zee N 7.30-8.30  HV 

Eider  196  04-01  over zee Z 9.45-10.45  HV 

Grote Zee-eend  2  04-01  over zee Z 9.45-10.45  HV 

   10  08-03  over zee N 8.25-9.25  HV 

   2  05-01  over zee Z 9.30-10.30  HV 

Nonnetje vr  1  03-01  over zee N 9.35-10.05  HV 

   1  15-02  man AWD van Limburg Stirumkanaal  AS 

Brilduiker  9  01-01  over zee Z  AS 

   19  15-02  AWD van Limburg Stirumkanaal  AS 

   34  01-03  AWD omgeving Pindabergje  AS 

   1  07-01  over zee Z  AS 

Grote Zaagbek  1  02-01  over zee Z  AS 

   2  10-01  mannetje vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   3  15-02  AWD van Limburg Stirumkanaal  AS 

   2  01-03  Oosterduinsemeer  AS 

   13  01-03  AWD Oosterkanaal  AS 

   3  02-03  Oosterduinsemeer  JD 

Middelste Zaagbek  30  07-03  over zee N  AS 

Pijlstaart  2  01-01  over zee Z  AS 

   1  01-03  Fagelsloot Zwetterpolder  AS 

   40  06-03  over zee N  AS 

   36  07-03  over zee N  AS 
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   4  28-03  Elsgeesterpolder  AS 

Wintertaling  80  04-01  Polder Hoogeweg  HV 

   109  17-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

duiker spec  152  03-01  over zee Z in 1 uur  JD/HV/PS 

   77  05-01  over zee Z 9.30-10.30  HV 

   680  18-01  over zee in 2 uur  JD/HV 

Dodaars  3  03-01  Leidse Vaart Noordwijkerhout  JR 

   1  04-01  Maandagse Wetering  AS 

   1  25-01  Fagelsloot Zwetterpolder  AS 

   1  07-01  slootje landgoed Offem Nwijk  AS 

   4  15-02  AWD van Limburg Stirumkanaal  AS 

   2  03-03  Leidse Vaart Noordwijkerhout  JR 

   3  27-03  Maandagse Wetering  AS 

   5  01-03  Fagelsloot Zwetterpolder  AS 

   7  27-03  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   6  28-03  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

Roodhalsfuut  2  14-03  over zee N  AS 

Kuifduiker  4  07-03  in zee tp thv zeetrekhut  AS 

Geoorde Fuut  1  21-03  over zee Z  JD 

Jan van Gent  14  12-01  over zee Z 9.30-10.30  HV/JJ/DP 

   13  21-03  over zee  JD 

Aalscholver  13  04-01  Polder Hoogeweg  HV 

   6  20-03  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Ooievaar  1  24-03  overvliegend Noordwijk-Binnen N  AS 

Lepelaar  1  01-03  Elsgeesterpolder  AS 

   2  26-03  Elsgeesterpolder  AS 

   2  28-03  overvliegend Polder Hoogeweg N  AS 

   3  31-03  overvliegend Oosterduinsemeer N  AS 

Havik  2  15-02  AWD jagend Haasveld  AS 

   1  27-02  jagend Coepelduynen Noordwijk  AS 

   1  28-02  AWD De Vellen  AM 

   2  01-03  baltsend boven Zwetterpolder  AS 

Smelleken  1  06-03  Polder Hoogeweg  AM 

Slechtvalk  1  04-01  t/m 28-03 tp Polder Hoogeweg  AS/HV 

   1  01-02  Zwetterpolder Noordwijkerhout  JR 

   1  02-02  jagend Zwetterpolder nabij Fagelsloot  AS 

   1  11-02  Polder Hoogeweg  JD 

   1  14-02  Polder Hoogeweg  JD 

   1  28-02  Polder Hoogeweg  JD 

   1  13-03  Polder Hoogeweg  JD 

Patrijs  2  13-02  Zwarteweg  AM 

Waterral  1  04-01  Willem v.d. Bergh Noordwijk  AS 

   1  25-01  Gerleeweg Noordwijk  AM 

   2  01-03  AWD van Limburg Stirumkanaal  AS 

Bontbekplevier  1  21-03  Binnenwatering Katwijk  AS 

Goudplevier  200  04-01  Polder Hoogeweg  HV 

   380  28-02  Polder Hoogeweg  JD 

   560  23-03  Polder Hoogeweg  JD 

Drieteenstrandloper  990  21-01  op strand paal 81-71  HV 

Kemphaan  7  13-03  Polder Elsgeest  JD 

   4  14-03  Elsgeesterpolder  AS 

   14  23-03  Polder Hoogeweg  JD 

Houtsnip  1  07-03  Offem  HV/DP 

   1  21-03  Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Grutto  34  23-03 Polder Hoogeweg  JD 

Witgat  1  04-01  Vinkenveld Noordwijk  AS 

   1  14-02  over Nieuw-Leeuwenhorst oost  HV 

   3  22-02  Elsgeesterpolder  AS 

   1  01-03  Elsgeesterpolder  AS 
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   1  27-03  Polder Hoogeweg  JD 

Steenloper  61  01-02  Binnenwatering Katwijk  HV 

   40  07-02  Binnenwatering Katwijk  AS 

   60  21-03  Binnenwatering Katwijk  AS 

Kleine Jager  1  13-01  over zee  JD 

Zwartkopmeeuw  1  22-02  Binnenwatering Katwijk  AS 

   3  01-03  op strand voor telpost  HV/JD 

   1  07-03  over zee N  AS 

   1  09-03  over zee N 7.30-8.30  HV 

   1  15-03  op strand paal 72  HV 

   1  31-03  over zee N 7.35-8.35  HV/DP 

Dwergmeeuw  15  17-01  over Wilhelminaboulevard Z  AS 

   2  07-02  Binnenwatering Katwijk  AS 

   24  20-03  over zee Z  AS 

Kokmeeuw  1405  21-01  op strand paal 81-71  HV 

   347  08-03  over zee N 8.25-9.25  HV 

Zilvermeeuw  9450  21-01  op strand paal 81-71  HV 

Zilvermeeuw Omissus  1  29-02  op strand voor telpost  HV/JD/AB 

Kleine Mantelmeeuw  2  01-02  Binnenwatering Katwijk  HV 

Geelpootmeeuw  1  07-02  Binnenwatering Katwijk  AS 

   1  29-02  Binnenwatering Katwijk  HV/AB 

Kleine Burgemeester  1  18-01  1ejrs Langevelderslag tp  TL 

   1  06-03  t/m eind maart Binnenwatering 

Katwijk 

 Vele 

waarnemers 

Grote Burgemeester  1 

1ejrs 

  over zee vanaf REM-eiland DB 

Drieteenmeeuw  2  02-01  over zee N  AS 

   104  10-01  over zee Z 9.10-10.10  HV/JD/PS/JB 

   482  12-01  over zee Z 9.30-10.30  HV/JJ/DP 

   90  13-01  over zee Z  JD 

   3  07-02  Binnenwatering Katwijk  AS 

   300  07-02  over zee Z (1 uur)  AS 

   1  01-03  Binnenwatering Katwijk  AS 

   1  31-03  over zee N 7.35-8.35  HV/DP 

alk/zeekoet  235  18-01  over zee N in 2 uur  JD/HV 

Zeekoet  2  25-01  over zee Z  AS 

Alk  2  18-01  over zee N  JD/HV 

   6  25-01  over zee Z  AS 

   1  01-02  over zee Z  AS 

Papegaaiduiker  2  19-02  over zee vanaf REM-eiland  DB 

Kerkuil  1  12-12  Beethovenweg  fam. 

Hogewoning 

   1  17-02  zeereep bij Zuiderbad  R. Zonneveld 

Kleine Bonte Specht  1  13-03  Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  24-03  Duindamse Slag  JD 

   1  27-03  Pieter Florisdal  AM/JD 

Boomleeuwerik  5  14-02  Polder Elsgeest  JD 

Grote Gele Kwikstaart  1  11-01  Fagelsloot Zwetterpolder  AS 

   1  25-01  Boekerslootlaan Nwijk  AS 

   1  27-02  Polder Hoogeweg  AS 

   1  01-03  Polder Hoogeweg  AS 

   1  06-03  Zwetterpolder  AS  

Rouwkwikstaart  1  28-03  Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek  AS 

   1  28-03  Elsgeesterpolder  AS 

Kramsvogel  400  15-02  Noordduinen  JD 

Grote Lijster  1  25-01  weilanden Klein-Leeuwenhorst  AS 

Vuurgoudhaan  1  04-01  Willem v.d. Bergh Noordwijk  AS 

Baardman  2  01-03  AWD Pindabergje  AS 

Goudvink  3  28-02  AWD De Vellen  AM 
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   4  29-02  AWD Marelberg  AM     

Zwarte Mees  1  04-01  Willem v.d. Bergh Noordwijk  AS 

   12  25-01  Noordduinen nabij de Golf  AS 

   5  01-02  Noordduinen Duindamse Slag  AS 

   17  15-02  AWD Achterhaasveld  AS 

   1  01-03  AWD Achterhaasveld  AS 

   4  05-03  Duindamseslag  AM 

   1  17-03  Duindamseslag Parkeerterrein  AM 

   3  27-03  Dennenperceel Noordduinen  RS 

Klapekster  1  15-02  Marelberg - De Vellen  AS 

   1  01-03  AWD Marelvlak  AS 

Noordse Kauw  1  21-02  Grashoek  JD 

Roek  1  14-02  Polder Hoogeweg tp  AS 

   2  01-03  Polder Hoogeweg tp  AS 

Huiskraai  1  12-02  op strand nabij Langevelderslag  DB 

Kneu  30  14-02  Elsgeesterpolder  JD 

Ringmus  16  14-03  rioolzuivering Achterweg Noordwijk  AS 

Keep  150  27-03  Noordduinen 1 groep  RS 

Goudvink  16  15-02  AWD Haasvelder Duinen  AS 

Geelgors  1  28-03  nabij rioolzuivering Achterweg 

Noordwijk 

 AS 

     

     

Bruinvis  1  10-01  naar N voor telpost  HV/JD/PS/JB 

   1  05-03  in zee voor zeetrekhut  JD 

   3  08-03  naar N voor telpost  HV 

   1  09-03  naar N voor telpost  HV 

   2  24-03  naar N voor telpost  HV 

Grijze zeehond  1  18-01  in zee voor zeetrekhut  JD 

     

     

     

 

Waarnemers 
 
AB = Aad Bijl 
DB = Dutch Birding 
JD = Jelle van Dijk 
AM = Annelies Marijnis 
JR = Job de Ridder 
AS = Ab Steenvoorden 
PS = Peter Spierenburg 
RS = Rien Sluijs 
HV = Hein Verkade 
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Activiteiten IVN - Leiden 
 

 

Activiteitenrooster IVN - afdeling Leiden 

 van juni tot en met augustus 2004 

 

De IVN natuurgidsen van de afdeling Leiden organiseren de hieronder genoemde activiteiten. Zie 

ook de regionale dagbladen en huis-aan-huis bladen. 

 

   

 

 

Wandelingen 
 

JUNI 
 

zondag  06 15.00 uur. Heemtuin, Leiderdorp.  

Heemtuinexcursie. “Wat is hier nu te zien?”. 

 

zondag  06 tussen 15.00 – 17.00 uur.  MEC 

Leiderdorp Activiteit / Speurpad: Kikker- en 

egelpad. Vrij te lopen voor jong en oud. 

 

zondag 06 14.00 uur. Huys te Warmont. 

Boswandeling.  

 

woensdag  09 19.00 uur.  

Klaas Hennepoelpolder, Oegstgeest. 

 

zondag  20 20.00 uur.  

Ommedijkse Bos,Wassenaar. 

Avondwandeling. “Ontdek de boeren-natuur”. 

 

zondag   27 14.00 uur.  

Het Reigersbos, Polderpark Cronesteyn, 

Leiden. Voor de jeugd: “Slootdiertjes”. 

 

zondag  27 14.00 uur. Heempark, Leiden. 

Wandeling door het Heempark. “Planten en 

hun belagers”. 

 

woensdag  30 14.00 uur.  

Parkeerplaats Noordduinen, Katwijk. Schelpen 

zoeken en in zee vissen.  Kinderen; Alléén na 

aanmelding vooraf, zie het jeugddeel. 

 

woensdag  30 19.00 uur. 

 Klaas Hennepoelpolder, Oegstgeest 

 

 

 

 

JULI 
 

Let op: Het MEC Leiderdorp is in de 

zomervakantie vande basisscholen gesloten. 

(05-07 t.m. 14-08) 

 

zondag   04  15.00 uur. 

Heemtuin, Leiderdorp. Heemtuinexcursie. 

“Wat is hier nu te zien?”. 

 

zondag   04 tussen 15.00 – 17.00 uur.  MEC 

Leiderdorp. 

Activiteit / Speurpad: “Kikker- en 

egelpad”.Vrij te lopen voor jong en oud. 

 

woensdag   07 19.30 uur.  

Soefi-tempel, Katwijk. Zomeravondwandeling 

door de duinen van Berkheide. 

 

zondag    11  14.00 uur.  

Het Reigersbos, Park Cronesteyn, Leiden. “De 

moerastuin” en vlinders en libellen. 

 

woensdag  21 19.30 uur.  

Soefi-tempel, Katwijk. Zomeravond-

wandeling door de duinen van Berkheide. 

 

zondag  25 14.00 uur.  

Heempark, Leiden. Wandeling door het 

Heempark. “Zomer in het park”. 

 

AUGUSTUS 
 

zondag   01 15.00 uur.  

Heemtuin, Leiderdorp. Heemtuinexcursie. 

“Wat is hier nu te zien?”. 
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woensdag  04 19.30 uur.  

Soefi-tempel, Katwijk. Zomeravond-

wandeling door de duinen van Berkheide. 

 

zaterdag   14  

Vleermuizenexcursie teWarmond. Beperkte 

deelname! Uitsluitend na aanmelding 

vooraf, bij John Stigters.  071 - 3011414. 

Hij deelt aanvang en plaats mee. 

 

zondag  15 4.00 uur.  

Het Reigersbos, Polderpark Crone- 

steyn, Leiden. “Slootdiertjes”. 

 

woensdag  18 19.30 uur. 

 Soefi-tempel, Katwijk. Zomeravond- 

wandeling door de duinen van Berkheide. 

 

zondag  29 14.00 uur.  

Heempark, Leiden. Wandeling door 

het Heempark. “Bijen en hun drachtplanten”. 

  

 

I.V.N. Kindernatuurclub 
(voor jeugd van zes tot elf jaar, in de Leidse 

Hout, Leiden) 

 

De kindernatuurclub wordt in principe 

gehouden in de Leidse Hout, op de laatste 

woensdag van de maand, van 14.00 tot 16.00 

uur.  

We verzamelen bij het Koetshuis, tenzij er een 

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

keer. 

 

woensdag   30 juni.             

Schelpen zoeken en in zee vissen. 

We doen dat in Katwijk. Verzamelen op de 

Parkeerplaats “Noordduinen”, 

Noordduinseweg te Katwijk.  

Van tevoren opgeven: tel. 522.11.11  of  tel. 

521.36.20. 

 

Inlichtingen over de woensdagmiddag-

activiteiten: 

Els Witte   tel.   071 - 521.36.20 

Cobie van Rijn  tel.   071 - 522.11.11 

 

I.V.N. Jeugdnatuurclub 
(voor jeugd vanaf zes jaar, in Polderpark 

Cronesteyn, Leiden) 

 

De I.V.N. jeugdnatuuractiviteiten worden één 

keer per maand, op een zondag gehouden, van 

14.00 tot 15.30 uur; voor kinderen vanaf zes 

jaar. 

 

Alle activiteiten van deze club starten in het 

Bezoekerscentrum Het Reigersbos in 

Polderpark Cronesteyn en beginnen om 14.00 

uur, tenzij anders vermeld. 

 

zondag  27 juni     

 Slootdiertjes 

Inlichtingen over de zondagmiddag-

activiteiten: 

Simon Voorn  tel. 071 – 514.42.11. 
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Lijst van werkgroepen en commissies 
 
 

Beheercommissie Natuurcentrum 

Jan Jacobs 

Prins Bernhardstraat 7 

2202 LD Noordwijk 

Telefoon: 071-3610396  

 

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 
 

 




