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AGENDA 

 
Lezingen 
 

vrijdag 28 januari 2005 

Weidevogels en weidevogelbescherming 

door Jan Kuyt en Cor Kes 

 

vrijdag 25 februari 2005 

Stinzenplanten 

door Kees Verweij 

 

vrijdag 25 maart 2005 

Natuur in Zuid-Afrika 

door Cock Schrameijer 

Excursies 

 
woensdag 29 december 2004  08.00 - 17.30u 

Vogelexcursie naar het Deltagebied 

 

Zondag 6 februari 2005   08.00 – 17.30u 

Vogelexcursie naar de Randmeren 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

zondag 9 januari 2005 16.00- 18.00u 

Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum 

 

Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum 

 

zaterdag 4 december 2004 10.00-12.00u 

zaterdag 8 januari 2005  10.00-12.00u 

zaterdag 5 februari 2005 10.00-12.00u 

zaterdag 5 maart 2005  10.00-12.00u 

Jeugdactiviteiten 

 

zaterdag 29 januari 2005 10.00-11.30u 

Natuurkundeproefjes 

 

zaterdag19 februari 2005 10.00-11.30u 

Braakballen pluizen 

 

vrijdag 11 maart 2005  19.30-21.30u 

Paddenbescherming

 

 

Bestuursmededelingen 
 

Bestemmingsplan Duindorp Willem 

 
Binnen enkele jaren zal het terrein van de Willem 

van den Bergh ingrijpend veranderen. In het kader 

van de integratie zullen veel cliënten in de dorpen 

worden gehuisvest. Hierdoor komt ruimte vrij voor 

“wonen in het groen” door mensen van buiten de 

inrichting. 

De gemeente Noordwijk stuurde ons het 

voorontwerp toe met de vraag hoe wij hierover 

dachten. Het bestuur heeft een zienswijze 

ingestuurd die in haakt op hetgeen gezegd wordt 

over de groenvoorzieningen. In de Structuurschets 

Katwijk-Noordwijk uit 1994 was afgesproken dat 

het groen op het terrein een belangrijke schakel zou 

vormen in de ecologische verbinding van de duinen 

naar de landgoederen Offem en Leeuwenhorst.  

Dit kan volgens ons mooi gecombineerd worden 

met het binnenduinlandschap dat in het 

voorontwerp genoemd wordt als uitgangspunt voor 

het groenplan.  

Door ons zijn suggesties gedaan om beide 

elementen (binnenduinlandschap en ecologische 

verbinding) te optimaliseren en zoveel mogelijk te 

combineren. 

 

Jan Verwey Natuurcentrum  

 
Door de politieke strubbelingen en de poging van 

particulieren om het gebouw van de vroegere 

Willibrord-MAVO tot monument te laten verklaren 

is er enige vertraging in de procedures opgetreden 

en is er momenteel niet veel over onze aanstaande 

verhuizing te melden.  

Wel zijn in oktober enkele herstelwerkzaamheden 

aan de achterzijde van het gebouw uitgevoerd. Door 

vandalisme waren enkele grote gaten in het 

muurwerk ontstaan. Deze zijn keurig hersteld en 
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met stevig plaatwerk zijn bovendien andere 

kwetsbare delen aangepakt.  

We hopen dat we zo weer even vooruit kunnen. 

 

Fietspad Polder Hoogeweg 

 
Al eerder kon worden meegedeeld dat het geplande 

fietspad van Voorhout naar Noordwijk dwars door 

de polder definitief van de baan is.  

De discussie concentreerde zich verder op het 

geplande fietspad van Voorhout naar De Krom.  

In overleg met de provincie Zuid-Holland hadden 

wij al weten te bereiken dat dit pad niet langs de 

westzijde van het kassengebied Kloosterschuur 

gelegd zou worden, maar dat voor deze route 

gebruik zal worden gemaakt van de 

Kloosterschuurlaan.  

Er bleven evenwel verschillen van mening bestaan 

over de route van Voorhout naar Kloosterschuur. 

Begin september nodigde de gemeente Voorhout 

allen uit die indertijd bezwaar haden gemaakt tegen 

beide fietspaden.  

Namens onze vereniging heeft Peter Spierenburg, 

die in 2004 dit gebied op broedvogels had 

geïnventariseerd, ingesproken.  

Zijn bezwaren tegen doorsnijding van het open 

gebied (gras- en bollenland) werden gedeeld door 

de agrariërs die grond voor de aanleg van dit 

fietspad zouden moeten afstaan.  

Hierna bleek een meerderheid in de raad tegen dit 

fietspad te zijn. Men verkoos een variant waarbij de 

Rijnsburgerweg fietsvriendelijker wordt gemaakt 

tot aan het eerste munitiegebouwtje. Vanaf dit punt 

zal de kortste verbinding met de Kloosterschuurlaan 

tot stand gebracht moeten worden.  

De gemeenteraad was bereid de eventuele meer-

kosten van deze variant voor eigen rekening te 

nemen. Een hoopvolle ontwikkeling! 

 

Uitbreiding Glastuinbouw bij Rijnsburg 

 
Het bestuur werd eind oktober benaderd door 

Bureau Mentink om gegevens over vogels en 

planten te leveren in verband met plannen het 

kassengebied Kloosterschuur ‘af te ronden’ .  

Het betreft hier een van de projecten uit het 

zogenaamde Offensief van Teylingen.  

In het Pact van Teylingen (1996) werden op een 

kaart vier locaties bij Rijnsburg aangegeven waar 

uitbreiding van glastuinbouw zou kunnen 

plaatsvinden.  

Nu, in november 2004, kan worden vastgesteld dat 

deze locaties nog lang niet volledig zijn benut 

(enkele tientallen hectares zijn nog niet gebruikt). 

Bovendien is van verdichting, vernieuwing en 

revitalisering van het bestaande glasareaal niet veel 

terecht gekomen.  

Hetzelfde geldt voor overplaatsing van glas-

tuinbouwbedrijven uit open bollengebieden elders 

in de streek naar Kloosterschuur.  

Het bestuur heeft naar het projectbureau dan ook 

duidelijk gemaakt dat van het aanwijzen van nieuwe 

glastuinbouwlocaties in graslandgebieden (Polder 

Hoogeweg en Elsgeesterpolder) geen sprake kan 

zijn.  

Het voornemen het glastuinbouwareaal uit te 

breiden in graslandgebieden staat ook haaks op de 

afspraak in het Pact van Teylingen waar gesproken 

wordt over instandhouding en versterking van de 

waardevolle graslandgebieden. 

 

Natuurontwikkeling Langeveld 

 
In de vorige Strandloper werd gewag gemaakt van 

de plannen van de stichting Het Zuid-Hollands 

Landschap voor het gebied ten noorden van de 

Langevelderslag. De werkzaamheden zouden in 

november 2004 een aanvang nemen.  

Door bezwaarprocedures is de start van de 

werkzaamheden echter uitgesteld. 

Wat de eerste fase van het project, aan weerszijden 

van de Langevelderslag, betreft kan worden 

meegedeeld dat aan de zuidzijde van de weg de 

dichte opslag van Zwarte elzen machinaal 

verwijderd is.  

Aan de noordzijde van de weg hebben leden van 

onze vereniging op de Natuurwerkdag (zaterdag 6 

november) handmatig opslag van wilgen en 

populieren verwijderd. Alleen de Kruipwilg is met 

rust gelaten. Deze soort komt van nature in vochtige 

duinvalleien voor. 

 

 

 

 



 6 

De Natuurkalender 
 

 
Van:  Hageman  
Verzonden:  zondag 31 oktober 2004 21:33:31 
Aan:  strandloper_nl@hotmail.com 
Onderwerp:  veldwaarnemening/natuurkalender 

 

Hallo allen, 
  

Vanmorgen met Jaap Deelder door de AWD gewandeld. Windstil, bewolkt, zeer veel kramsvogels, grote 
groepen ganzen in V-formatie, brilduikers, een paartje haviken en een klapekster gezien. Op vele plaatsen 
de waterral gehoord, maar helaas niet gezien. Het was weer een mooie wandeling, helaas zonder koffie, 
want Pieter liet verstek gaan. 
Vriendelijke groet, 
George Hageman 

 

 
 

Van:  ANNEKE SWANEN-LAMBOO  
Verzonden:  dinsdag 14 september 2004 21:51:16 
Aan:  strandloper_nl@hotmail.com 
Onderwerp:  ijsvogel 

 

Hallo allemaal, 
Toen ik gisteren, 13 september, aan het koken was hoorde ik door het geopende keukenraam plotseling 
het geluid van de ijsvogel. Zeer herkenbaar! Ik zou en moest hem zien! Mijn geduld werd beloond. Ik hing 
half door het geopende keukenraam en zag de ijsvogel vanachter de woonark van de buren aan komen 
vliegen. Hij dook het water in en haalde een visje naar boven. Daarmee ging hij op een onkruidstengel 
zitten die over het water hing. Nadat hij het visje had opgegeten vloog hij laag over het water "de sloot uit", 
met een grote bocht rechtsaf de Rijn op. Geweldig!  
Groetjes, 
Anneke Swanen  

 

 
From:ineke vandijk  
Subject: Hermelijn  
Date: Tue, 14 Sep 2004 10:19:43 +0000  
 
Hallo allemaal,  
Zaterdagavond zag René een hermelijn de Quarles van Ufford oversteken. Zal ws. een ontsnapte zijn of 
worden ze hier nog wel gezien?  
Groet Ineke 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 

 From:Dirkmaat   
 Subject: Veenmol/molkrekel  
 Date: Thu, 19 Aug 2004 12:39:45 +0200  
 
 Geachte heer/mevrouw,  
 Een paar dagen terug kwam onze zoon thuis met in 
een doosje een heel raar  
 (dood) insect. We hebben gezocht in de Thieme 
Dierengids en denken dat het  een veenmol/molkrekel 
is. Bestaat er vanuit de vereniging belangstelling om  
het insect te krijgen voor b.v. het Jan Verwey 
natuurcentrum?  
 Vriendelijke groet, Jikky Dirkmaat-Joosten.
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Van:  Ruud Heemskerk 
Verzonden:  zondag 24 oktober 2004 10:44:14 
Aan:  strandloper_nl@hotmail.com 

Onderwerp:  natuurkalender :foto van de Grauwe franjepoot 

 
 

Grauwe franjepoot, gefotografeerd op Vlieland vlak  

achter het Posthuis tijdens de Vlieland excursie.  

datum: 20040919   

 

Groet,                 

Ruud  

 

 

 

Van:  Aad Bijl  

Verzonden:  donderdag 25 november 2004 17:58:03 

Onderwerp:  Hamerkop 

 
Dag allemaal, 
Zojuist heb ik bij Jelle het boek Birds of the World ingezien.  
De exoot in Leeuwenhorst die ik gisteren spotte was inderdaad een Hamerkop 
 zoals Jelle en Ab reeds veronderstelden. Alleen in de grootte heb ik mij vergist.  
Een Hamerkop is groter dan een ralreiger maar tja, die zie ik ook niet iedere dag. 
 Vanmiddag heb ik er wel naar uitgekeken maar vanwege de mist ....... Hebben  
jullie tijd en is er geen mist ga dan eens kijken.  
Hij zat bij de houten brug bij de kleine vijver. 
Groeten, Aad 

 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 

Jelle van Dijk 

Boeken van Jaap Vink 
 
Al weer een aantal jaren geleden (1998) overleed 

Jaap Vink, de bij velen bekende eigenaar van de 

winkel in tabakswaren op de hoek van de 

Molenstraat en de Wilhelminastraat.  

Na het overlijden van zijn echtgenote in januari van 

dit jaar werd het ouderlijk huis ontruimd. Hierbij 

trof de familie een uitgebreide boekenverzameling 

aan. Deze boeken zijn aan de Jan Verwey 

Bibliotheek geschonken. 

Wat het eerste opvalt, is dat de titels alle continenten 

omvatten. Jaap Vink wilde namelijk een lijst 

aanleggen van alle vogelsoorten van de wereld.  

Dat zijn er bijna tienduizend! Hij begon lijsten per 

familie op te stellen en noteerde daarbij van elke 

soort die hij kon vinden: wetenschappelijke naam, 

Nederlandse naam (zonodig zelf uit het Engels 

vertaald) en het gebied waar de vogel voorkomt. Dit 

alles werd keurig genoteerd op geperforeerde vellen 

papier die werden opgeslagen in ringbanden. 

Om deze lijsten zo volledig mogelijk te krijgen, 

werden in de loop der jaren allerlei boeken 

aangeschaft.  

Natuurlijk zijn hierbij bekende boeken die wij al in 

onze bibliotheek hebben. Ook zijn er boeken over 

volièrevogels die niet zo goed in onze bibliotheek 

passen. Er zal geprobeerd worden hiervoor een 

passende bestemming te vinden. 

Een mooie aanwinst voor de Jan Verwey 

Bibliotheek vormen twee stapels! De eerste stapel 

betreft een aantal boeken met prachtig werk van 

beroemde tekenaars.  
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Genoemd kunnen worden in dit verband: 

Birds of the World (Austin & Singer, 1975) 

Bird Life (Perrins & Cameron, 1976) 

The World Atlas of Birds (!974) 

Birds (Gooders, 1975). 

De andere stapel betreft vogelgidsen 

(determinatiegidsen) van allerlei landen en 

continenten. We vinden het tegenwoordig bijna 

vanzelfsprekend dat er vogelgidsen te koop zijn van 

landen als Oman, Equador en Bhutan. In de jaren 

zeventig en tachtig was dat evenwel nog helemaal 

niet het geval. Jaap Vink begon dat soort boeken te 

verzamelen om zijn lijsten zo compleet mogelijk te 

krijgen. In de Jan Verwey Bibliotheek zijn o.a. 

opgenomen: 

Birds of the USSR (1984) 

Birds of the Indian Sub-Continent (1987) 

Birds of China (1980) 

Birds of New Guinea (1986) 

Birds of Australia (1981) 

Birds of Mexico (1973) 

Birds of the Middle East and North Africa (1988) 

Birds of the South-West Pacific (1978) 

Birds of East Africa (1963) 

Birds of the West Indies (1981). 

Leuk om te vermelden is dat het laatstgenoemde 

boek geschreven is door de enige echte James Bond. 

De schrijver van de bekende boeken over James 

Bond, Ian Fleming, gebruikte de naam van deze 

vogelaar om zijn held 007 een vlotte naam te geven. 

Fleming woonde indertijd op Jamaica, waar hij 

vermoedelijk de toen befaamde vogelaar James 

Bond enkele malen ontmoet heeft. Het boek over de 

vogels van West-Indië verscheen voor het eerst in 

de jaren vijftig van de vorige eeuw en beleefde vele 

herdrukken. 

Het is in deze tijd nauwelijks meer voor te stellen 

dat zo’n dertig jaar geleden er nog geen overzichten 

bestonden van alle vogels van de wereld. In het 

verleden ben ik nog wel eens opgebeld door 

postzegelverzamelaars die vroegen of er een 

naamlijst bestaat van alle vogels ter wereld.  

 

De momenteel meest gebruikte lijst verscheen in 

1990: Distribution and Taxonomy of Birds of the 

World (Sibley C.G. & Monroe B.L.). Tegenwoordig 

wordt het ons al heel eenvoudig gemaakt. De 

Checklist van Sibley-Monroe is gemakkelijk op het 

internet te vinden en vermeldt 9993 soorten! 

Aardiger is het natuurlijk eens een deel van Birds of 

the World (Lynx Edicions, Barcelona) in te zien. Dit 

standaardwerk telt nu reeds negen dikke delen. Elke 

vogelsoort krijgt hier een stuk tekst met veel 

bijzonderheden, een fraaie afbeelding en een 

verspreidingskaart. 

 
 

Ode aan Vlieland 
 

Koene Vegter 

 

Terwijl in Noordwijk de Europese defensietop zich 

met militaire parafernalia meende te moeten 

omringen en sombere vredesactivisten hun 

protestdoeken opstaken, besloot een select 

gezelschap natuurvrienden dat het beter was het 

weekend van 17 tot 19 september 2004 op één der 

waddeneilanden door te brengen. Als doel hiervoor 

hadden zij het bij velen geliefde Vlieland voor ogen; 

een keuze die schrijver Gerrit Jan Zwier in zijn 

recente boek Mijn Wadden tot de categorie 

‘paradijselijk’ rekent. Zonder nu gelijk in 

theologische exegeses te vervallen is het misschien 

wel aardig om verslag te doen hoe het hun hierbij is 

vergaan. Redelijk aards moeten wij eigenlijk 

constateren, maar toch ook met bijzondere 

ontmoetingen die zeker binnen de Zwier-categorie 

vallen zoals het vervolg van dit verhaal zal leren. 

Zoals wel vaker bij een wat ongestructureerde groep 

voltrok het begin zich in enigszins onzekere sfeer, 

zelfs toenemend tot lichte paniek toen schrijver 

dezes, die zich om als organisator ook op zijn 

leeftijd nog moeiteloos op kop te kunnen blijven van 

zijn supersnelle Gazelle Medeo had laten 

vergezellen en als gevolg daarvan eenzaam op de 



 9 

waddenboot vertoefde, al wuivend met zijn 35 

kaartjes naar de achterblijvers op de wal die 

wanhopig wijzend de havenautoriteiten duidelijk 

probeerden te maken dat zij toch echt ook aan boord 

behoorden te zijn. Gelukkig konden de nuchtere 

Friezen de opgewonden Noordwijkers weer tot rust 

brengen en verliep de inscheping verder 

probleemloos. 

Ons verblijf het Twest Endt aan het einde van de 

Dorpsstraat lag er nog even idyllisch bij als altijd en 

ook de slaapzalen waren niet groter geworden; wel 

was het sanitair verbeterd. Na beperkte nachtrust 

gingen de meer gedrevenen al snel na 7 uur richting 

zeetrek. In eerste instantie leverde dit niet veel op 

behalve min of meer traditionele Grote Sterns, 

Zwarte Zee-eenden en een enkele Jan van Gent. Wel 

kon kennis gemaakt worden met de eerste van 

diverse Dutch Birders uit andere plaatsen, naarstig 

op zoek naar grote zeldzaamheden. Zo speurden 

twee Wageningers, waaronder coryfee Wim 

Wigant, met hun telescopen geconcentreerd de 

horizon af om een glimp te mogen opvangen van de 

recent bij Schiermonnikoog voor het eerst in 

Nederland gesignaleerde uit de tropen afkomstige 

Bonte Stern. Helaas, dit hemelse geluk was hen niet 

beschoren. In tegendeel; het soms zo wrede lot had 

beschikt dat zij diezelfde middag nog op hun 

speciaal daarvoor bestemde pieperapparatuur 

werden opgeschrikt met de melding van de uiterst 

zeldzame Franklins Meeuw – voor de vierde keer in 

Nederland – en wel uitgerekend in hun standplaats 

Wageningen. De rest van het weekend werden zij 

dan ook verscheurd door de nijging onmiddellijk 

weer af te reizen dan wel te blijven en hier alsnog 

op een wonder te hopen. Uiteindelijk troffen wij hen 

weer op de zondagavondboot, waar zij desgevraagd 

meldden niets gezien te hebben om zo onverrichter 

zake huiswaarts te keren. Maar voor ons was het nog 

lang niet zover en viel er ook heel wat te genieten.  

Om te beginnen drie Boomvalken die wel uit zee 

leken te komen en al buitelend over ons heen 

landwaarts vlogen.  

Een goed begin maar niet direct een goede indicatie 

van veel roofvogelwaarnemingen. Behalve nog de 

nodige Boomvalken werden verder slechts enkele 

Slechtvalken, Torenvalken, Sperwers, Haviken en 

Buizerds gesignaleerd.  

Zelfs wadden’s trots de Kiekendief liet zich maar 

zelden zien: een aantal Bruine Kiekendieven en 

mogelijk ook een Blauwe. Wel werd een Zwarte 

Wouw waargenomen; een gegeven dat weliswaar 

tot discussie leidde maar uiteindelijk op het goede 

gezag van Claire Schaap toch in de boeken werd 

genoteerd en in elk geval de Birdersgroep tot 

onverholen jaloezie bracht. 

De excursiegroep bewoog zich inmiddels richting 

Het Posthuys en werd daarbij onaangenaam 

getroffen door een stevige tegenwind en enkele 

minibuien.  

Dit geheel in tegenstelling tot de verwachting van 

zonnig nazomerweer, waarmee nog eens werd 

bewezen dat het waddenweer zijn geheel eigen 

logica kent. Hiertegen gewapend met cappuccino en 

cranberryvlaai werden op het grensvlak van 

Posthuiswad en Kroon’s Polders de mooiste 

waarnemingen gedaan.  

 
Diverse meeuwen- en eendensoorten, een kleine 

groep Lepelaars, honderden Wulpen, Bergeenden 

en Kluten, nu eens rustig zittend dan weer op- en 

overvliegend zorgden voor een boeiend schouwspel 

dat naar keuze met het blote oog als totaalervaring 

dan wel met de telescoop in detail te bestuderen viel.  

Dit laatste instrument bleek vooral nuttig om bij 

droogvallend wad de diverse soorten Strandlopers 

en Plevieren uit elkaar te kunnen houden.  

Te bewonderen vielen Goudplevieren en 

Zilverplevieren, zowel in prachtig winter- als 

zomerkleed, Kleine Strandloper, Bonte Strandloper, 

Krombekstrandloper, Steenloper, Kanoet, Rosse 

Grutto, (Regen)Wulp, Watersnip, Tureluur en 

Groenpootruiter. Een enkele gelukkige kon hier nog 

de Morinelplevier als schaarse doortrekker of de 

Sneeuwgors als vroege wintergast aan toevoegen. 

Inmiddels was het tijd geworden voor het avondeten 

– Sluis’ spicy macaronimix – en de waddenquiz; dit 

jaar door Rien Sluys en Hein Verkade dermate 

specialistisch van opzet gebracht dat kenners als een 

Jelle van Dijk genadeloos in de min belandden en 

Herbert de Bruijn er als behendig gokker met de 

hoofdprijs van een fles lokale cranberrywijn 

vandoor ging. De opzet van de quiz voor volgend 

jaar werd echter op onnavolgbare wijze toebedeeld 

aan libellenexpert Jaap Eisenga en 

walvisdeskundige Willem Baalbergen (senior).  

Deze laatste schrok hier zodanig van dat hij 

terplekke aankondigde binnenkort naar Patagonië af 

te reizen maar wel hoopte tijdig voor de volgende 

waddenexcursie terug te zijn. 
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De zondag bracht een aanmerkelijk minder 

winderig en meer zonnig beeld dan de zaterdag en 

zorgde tevens voor enkele wel heel bijzondere 

ontmoetingen.  

Zo gingen velen allereerst op zoek naar de Grauwe 

Franjepoot, die een dag eerder al door Rien Sluys in 

een plasje rechts van Het Posthuys was 

gesignaleerd.  

Het beestje had de goede smaak om rustig te 

wachten tot ook de rest van het gezelschap was 

gearriveerd om voor veel onder hen de eerste 

waarneming in Nederland te kunnen doen van deze 

schaarse doortrekker. Intussen bleek het fraai 

getekende vogeltje toch wel erg onrustig zijn 

rondjes te draaien in het plasje.  

Mogelijk was hierop van invloed de aankomst van 

een wel zeer bijzonder groepje: een zevental luid 

zingende Meerminnen die het Noordwijkse ook 

tijdelijk hadden verlaten en al fietsend het duin 

afkwamen en daarbij onze Franjepoot mogelijk wat 

in verwarring brachten.  

Zo niet de Noordwijkse vogelaars die zich retour 

Posthuys spoedden om daar te genieten van een 

sprankelend recital van deze in alle opzichten 

knappe Noordwijkse zanggroep.  

Een speciaal gecomponeerde vogelode aan Vlieland 

bracht luid applaus en bravogeroep en benaderde 

zeker de Zwier-norm. Ook deed het goed om te 

constateren dat, waar de dames zich in het nachtelijk 

Vlielands uitgaansleven alleen met Birders van de 

concurrentie hadden kunnen vermaken vanwege het 

al vroeg te kooi gaan van het meer bedaagde 

Noordwijkse contingent, de Noordwijkse heren hier 

bijzonder in de smaak vielen.  

Vooral de fraaie krullen van Rien Sluys, de kalende 

schedel van zoon Robert Sluis, de stoer-grijze kuif 

van Ees Artse en het verweerde uiterlijk van Willem 

Baal brachten de dames tot minnig gedrag. Dit kon 

natuurlijk niet al te lang duren zodat beide partijen 

al gauw weer ieder haars of zijns weegs gingen.  

De vogelaars opnieuw naar het wad, dan wel op weg 

naar een instructief bezoek aan het vogelringstation 

of naar de bosjes op zoek naar die nacht 

binnengevallen doortrekkers: grote aantallen 

Roodborsten, Tjiftjaffen en Bonte Vliegenvangers 

o.a. 

De dag eindigde met een door de zon verwarmde 

terugreis op de boot waar nog eens alle 

waarnemingen de revue passeerden – in totaal circa 

95 soorten, geen record weliswaar maar als score 

mooi genoeg – en plannen voor de volgende 

waddenexcursie werden besproken. 

Als alles meezit hopen wij u volgend jaar zo medio 

september te mogen ontvangen in de uitermate basic 

accommodatie van De Wierschuur in de uitermate 

fraaie entourage van het buitendijkse wad op 

Terschelling.  

Zo kunnen wij in dit aardse bestaan toch 

paradijselijke glimpen blijven ontvangen.      

      

Vlieland Ode 
 

De MeerMinnen 

 

Een mooie ochtend aan het strand 

Het wiegelied van Vlieland 

Geliefden lopen hand in hand 

Het wiegelied van Vlieland 

 

Een vogelaar kruipt door het gras 

Daarboven witte meeuwen 

En in de verte klinkt ‘heel zacht’ 

Gezang uit zoete kelen 

 

Want: 

   

Een MeerMin wenst je veel plezier 

Vanuit het koele water 

Met vogels, zee en mensen hier 

In het ochtendlicht 

Kijk maar….. Vlieland 

Kijk maar….. dit wordt weer een dag 

Droom maar….. Vlieland 

Droom maar….. van een mooie dag 
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De Huismus in Noordwijk-Binnen 
 

Hein Verkade 

 

Enkele jaren geleden vatte de vogelwerkgroep van onze vereniging het plan op om het hele werkgebied weer 

eens op broedvogels te gaan inventariseren. Dit keer werd besloten de inventarisatie te beperken tot de 

minder algemene vogelsoorten, alle roofvogels, weidevogels en kolonievogels. Het gehele gebied werd in 

een dertigtal kavels verdeeld. Hier vielen ook de verschillende woonkernen in. Zo werd in 2004 de woonkern 

Noordwijk-Binnen aan mij toebedeeld.  

Veel van bovengenoemde vogelgroepen ontbreken in het dorp. Alleen de Gierzwaluw is ruim 

vertegenwoordigd. Juist deze soort is in 2003 reeds volledig geteld. Daar het dorp toch geheel doorkruist 

moest worden is er een algemene soort, de Huismus, aan de lijst toegevoegd. Van deze soort zijn weinig 

aantalgegevens voorhanden. Daarentegen zijn de berichten over achteruitgang veelvuldig te horen. Tijd dus 

voor een gebiedsdekkende telling. 

 

Methode 

Besloten werd de Huismus in een relatief korte periode gebiedsdekkend op papier te krijgen. Hiervoor werd 

gekozen omdat  er anders wellicht grote verschillen tussen de diverse wijken optreden in de loop van het 

telseizoen. Het bleek uiteindelijk 10 ochtenden te kosten om het hele dorp te tellen. De periode die hiervoor 

nodig was liep van eind maart tot eind april.  

Met de fiets als vervoermiddel werd gedurende de ochtend van ca. 8.30 tot 12.00 uur een wijk twee keer 

doorkruist. Hierbij werden alle tjilpende mannetjes genoteerd op huisadres. Het beeld tijdens de tweede 

ronde, ca. twee uur later, bleek opmerkelijk gelijk aan de eerste ronde. Wel was het moeilijk om in straten 

met grote concentraties wijs te worden uit al het getjilp om je heen. Daar kwam nog bij dat je aan de 

achterzijde van de huizen geen huisnummers kunt zien en er steeds om moest worden gefietst voor het juiste 

adres.  Zo kom je nog eens ergens! 

 

Resultaten 

Uit het voorgaande valt op te maken dat de Huismus op sommige plaatsen nog algemeen aanwezig is. Dit 

beeld wordt nog versterkt door de afwezigheid van de soort in een aantal andere wijken.  

Het resultaat van de telling is dan ook verrassend te noemen. Het aantal territoriale mannetjes kwam 

uiteindelijk op 171. Figuur 2 toont de verspreiding over het dorp.  

Een aantal zaken vallen op. In het oude centrum blijken bijna geen Huismussen voor te komen. Slechts aan 

de randen van het oude dorp (figuur 1, 1) zijn nog vestigingen van bescheiden omvang te vinden, zoals in de 

Douzastraat, Pickéstraat en Molenstraat. Daarnaast blijkt dat de soort geclusterd (kolonies?) in de nieuwere 

wijken zit. Echter in wijken van gelijke ouderdom blijkt de Huismus in de ene wijk wel en de andere wijk 

niet voor te komen. Zo kent het Vinkeveld (figuur1, 3a) een bloeiende populatie terwijl in het even oude 

middengebied Noord (figuur 1, 3d) geen Huismus werd gevonden. Ook de wijk Calorama (figuur 1, 3f) uit 

de wederopbouwtijd moet het zonder mussen doen. Het even oude gebied daarnaast rond de 

Boerenburgerweg (figuur 1, 3g) herbergt daarentegen een flinke populatie.  

 

De Gierzwaluw 

Net als de Huismus is ook de Gierzwaluw voor zijn broedplaats geheel afhankelijk van menselijke 

bebouwing. Deze soort werd in 2003 in hetzelfde gebied geïnventariseerd. Het verschil in gedrag  

van beide soorten noopte tot een geheel andere aanpak. Bij de Gierzwaluw werd het aantal verschillende 

invliegplaatsen geteld. Vijf verschillende tellers kwamen hierbij tot 172 invliegplaatsen. Hieruit blijkt dat de 

Huismus en de Gierzwaluw ongeveer even talrijk zijn in de bebouwde kom van Noordwijk-Binnen!  Hun 

verspreiding kent enerzijds overeenkomsten en anderzijds grote verschillen. 
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Zo komt de Huismus in de twee grootste nieuwbouwwijken Boerenburg (figuur 1, 3h) en Vinkeveld  

(figuur1, 3a) talrijk voor. In deze wijken werden in totaal 83 Huismussen geteld, dit is 48,5% van de totale 

populatie in Noordwijk-Binnen. Beide wijken telden in het jaar ervoor slechts 3 invliegplaatsen van de 

Gierzwaluw, ofwel 1,5% van de populatie. 

In het oude centrum is de Huismus vrijwel helemaal uitgestorven. Slechts een twintigtal jaar geleden was hij 

daar nog op veel plaatsen aanwezig getuige de vele verklaringen van bewoners die vaak lang op dezelfde 

plaats hebben gewoond. Velen missen hun musjes in de tuin, en zien de komst van de Kauwtjes meestal niet 

als een welkome vervanger. Op een enkele restpopulatie na moet het hele gebied ten oosten van de lijn 

St.Jeroensweg-Scheveningsestraat-Weteringkade-Lijnbaanweg-Pickéstraat-Douzastraat-Voorstraat het 

inmiddels zonder mussen doen. In tegenstelling tot de oudere delen van het dorp heeft hij zich in de 

nieuwbouwwijken gehandhaafd of is daar misschien wel toegenomen. In zoverre lijkt er enige overeenkomst 

met de Gierzwaluw. Deze populatie heeft zich echter verplaatst van het oude dorp richting oude en nieuwe 

woonwijken. In dit licht moet ook het verschil in gebruik van de bewoonde omgeving door beide soorten 

worden betrokken. De Gierzwaluw is alleen wat zijn broedplaats betreft afhankelijk van de menselijke 

bebouwing. De Huismus gebruikt ook de omgeving voor een groot deel als foerageerplaats.  

 

Favoriete zangposten    

De favoriete zangpost van de Huismus in Noordwijk-Binnen is de dakgoot. Op ruime afstand volgt de dichte 

struik en heg in de tuin. Slechts een enkele vogel kiest voor een zangpost op de nok van het dak of elders. 

Daar veelvuldig vogels vanuit de dakgoot onder de dakpannen verdwenen ligt deze zangpost vermoedelijk 

veelal dicht bij het nest. Het ligt voor de hand dat de keuze voor een dichte struik met de bescherming tegen 

predatoren heeft te maken. 

 

Ideale biotoop  

Bovengenoemde opmerking roept de vraag op wat de ideale biotoop voor de Huismus is. Welke 

veranderingen zijn er vervolgens opgetreden waardoor de Huismus op aan aantal plaatsen is verdwenen.  

Geschikte broedplaatsen met in de buurt voldoende voedsel zijn de sleutelwoorden. Een broedplaats onder 

een dakpan op een schuin dak lijkt favoriet. Als kolonievogel vindt de Huismus meerdere mogelijkheden op 

korte afstand ongetwijfeld aantrekkelijk. In Noordwijk-Binnen zijn er op het oog voldoende geschikte 

broedplaatsen voorhanden, ook op plaatsen waar de soort niet (meer) voorkomt. Het ligt voor de hand dat 

daken die gedekt zijn met oude holle pannen favoriet zijn bij Huismussen. De ongelijke vorm zorgt voor veel 

kieren waardoor zij onder de dakpannen kunnen komen. Merkwaardig genoeg moet het oude deel van het 

dorp, waar dit type dakpan nog veel voorkomt, het vrijwel helemaal zonder mussen doen. Zij zitten 

daarentegen vooral in de nieuwbouwwijken waar meestal alleen de onderste rij dakpannen toegang tot de 

nestplaats biedt. Op plaatsen waar geprobeerd is deze toegang te versperren blijken soms toch Huismussen 

voor te komen. Zo zijn in het Beeklaankwartier ( o.a. Crocusstraat en Anemoonstraat) de onderste pannen 

voorzien van een afsluitplaatje. Toch tjilpen hier mussen in de dakgoten en wurmen zich op een aantal 

plaatsen onder de onderste pannenrij door. In de nieuwste woonwijken zijn veelvuldig sneldekkers als 

dakbedekking toegepast. Deze platte en goed sluitende dakpan lijkt niet erg geschikt om een nestje onder te 

bouwen. Toch ook hier mussen, zelfs op plaatsen waar ‘mussenvangers’ zijn toegepast. Dit zijn flexibele 

rubber strips die ook als een afsluiting van de onderste pannenrij dienen. Helaas is toepassing hiervan 

meestal niet goed vast te stellen waardoor het effect slecht meetbaar is. In wijken zonder schuine daken met 

dakpannen komen in Noordwijk-Binnen geen mussen voor.  

Nog moeilijker wordt het om de ideale omgeving van de nestplaats te beschrijven. Wijken met (te) veel hoog 

opgaand groen en struiken worden gemeden. De omgeving van de Voorstraat en de villawijkjes zijn hier 

voorbeelden van. Aan de andere kant zijn volgebouwde wijken zonder groen evenmin favoriet. De 

Kerkstraat, Zeestraat en omgeving moeten het zonder groen en mussen doen.  

De nieuwbouwwijken beschikken over het algemeen over een gevarieerd aanbod van groen. Enerzijds zijn er 

de vele verschillende soorten tuintjes, vaak met ligusterhagen als afscheiding. Deze tuinen met een redelijk 

oppervlak zijn veelsoortig ingericht. Grote bomen zijn er meestal schaars omdat daar weer te weinig ruimte 

voor is. Deze ongeplande variatie in groen zorgt enerzijds voor een grote variatie aan zaden en insecten en 

anderzijds voor de noodzakelijke schuilmogelijkheden. Tenslotte is hier ook altijd wel een kaal stukje grond 
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in tuin of plantsoen te vinden waarin de Huismus een zandbad kan nemen. Hier zijn ook de volièrehouders 

en duivenmelkers te vinden. Dit levert veelal extra voedselmogelijkheden op. 

Vrijwel alle plekken in Noordwijk-Binnen waar nog volop Huismussen voorkomen voldoen aan 

bovengenoemde voorwaarden.  

Opvallend is de vestiging rond een villa in het Everwijnpark (figuur 2,A)  In de ruime omgeving hiervan 

komen verder geen mussen voor. Waarom juist hier wél mussen zitten werd duidelijk door navraag bij de 

bewoners. Zij hebben een kippenren met grove mazen waar de musjes door naar binnen kunnen en een 

graantje mee kunnen pikken. Dit, in combinatie met een gewoon pannendak, enkele dichte struiken in de tuin 

en direct ernaast een braakliggend terrein vormen kennelijk een goed huismussenbiotoop.  

Dat open grond in de nabijheid waarschijnlijk positief bijdraagt aan de vestiging van musjes komt naar voren 

op de verspreidingskaart (figuur 2) In het zuidelijk deel van het dorp vinden we de hoogste concentraties 

Huismussen aan de rand van de bebouwing. Juist in dit deel van het dorp grenst de bebouwing direct aan het 

omliggende bollenland. Er loopt zelfs geen (drukke) verkeersweg langs. Het is zeer wel mogelijk dat de 

kolonisatie van dit gebied niet vanuit het centrum van het dorp van vanuit het omliggende platteland heeft 

plaatsgevonden. Veel verspreide gebouwen op het platteland hebben nog Huismussen.  Het is niet 

ondenkbaar dat de omstandigheden hier vaak gunstiger zijn met als gevolg een hogere jongenproductie. 

Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen. 

 

De toekomst 

Er wordt de laatste jaren heel wat gesproken en geschreven over de vermeende achteruitgang van de 

Huismus. Met één telling in een dorp lukt het evenmin hier een pasklaar antwoord op te geven. Toch geeft de 

verspreiding in Noordwijk-Binnen en de ideale broedbiotoop enig inzicht voor de toekomst. Zoals reeds 

vermeld is de Huismus uit grote delen van het centrum verdwenen. De grote veranderingen in het 

dorpslandschap direct rondom de Voorstraat en het Lindenplein zijn hier vermoedelijk debet aan. Slechts 

enkele tientallen jaren geleden waren er in dit gebied nog volop open plekken ( w.o. kleine perceeltjes 

bollenland), boomgaardjes, rommelhoekjes en kippenrennen te vinden. Bevolkingsdruk en ruimtegebrek 

hebben ervoor gezorgd dat al deze plekken de laatste jaren volgebouwd zijn. De broedplaatsen zelf zijn vaak 

nog intact, echter de omgeving is ongeschikt geworden. Illustratief is de situatie rond het laatste open stukje 

bollenland met boomgaard in het centrum. Dit gebied (figuur 2,B) heeft rondom nog een bescheiden 

mussenpopulatie. Er zijn echter vergevorderde plannen ook dit laatste landje vol te bouwen met huizen. Het 

lot van de Huismus in het centrum van Noordwijk-Binnen lijkt hiermee definitief bezegeld. 

De bouw van nieuwe wijken biedt evenmin soelaas. Zo wordt er in de nieuwe wijk Boeckhorst gebouwd in 

zeer hoge dichtheden met kleine ‘tuintjes’. Deze kunnen het predikaat tuin nauwelijks dragen want zij zijn 

onder druk van de huidige mode veelal volgelegd met stenen en afgescheiden door geïmpregneerde 

schuttingen. In een dergelijke omgeving helpt het veelgeprezen uitschudden van tafelkleedjes echt niet om 

een bloeiende populatie Huismussen in stand te houden. Ook de huidige architectuur met zijn gladde 

straatwanden en platte daken is bepaald niet musvriendelijk te noemen. Alleen de wat ruimer opgezette 

woonwijken uit de jaren zestig tot tachtig bieden voorlopig de beste voorwaarden voor de mussen. Toch 

verschijnen ook hier steeds meer ‘tuinen’ vol met stenen en hout en weinig groen en open grond.  

Het ziet er dus somber uit voor de Huismus. Misschien verliest hij in de toekomst wel het predikaat 

‘stadsvogel’ en moeten we hem langzamerhand meer tot de plattelandsvogels gaan rekenen, net zoals de 

Witte Kwikstaart.  

 

Herfstnatuurspel en publiciteit!  

 
Paul Paumen 

 

Hoeveel effect aankondigingen in de Pers kunnen 

hebben, bleek bij het Herfstnatuurspel van dit jaar. 

U herinnert zich misschien het grote aantal 

deelnemers van vorig jaar nog? Door een brede 

aankondiging in de regionale kranten werd een 

record gebroken. Het aantal uitgereikte 

opdrachtformulieren, die in haast moesten worden 

bijgedrukt, bedroeg 550. Het aantal kinderen plus 

bijbehorende ouders of begeleiders werd geraamd 

op ongeveer 700. 

Dat was echt teveel belangstelling voor een 

speurtocht van een paar uur in het bos (een soort 

Kalverstraat op bospaden). Bovendien was er wel 

een grote deelname, maar groepen deelnemers leken 
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nauwelijks geïnteresseerd in de natuur. Er 

ontstonden grote opstoppingen bij de verschillende 

posten, waar opdrachten moesten worden 

uitgevoerd, welke tot een grote belasting van de 

vrijwilligers en soms tot irritaties leidden.  

 

Met deze kennis besloot de educatiegroep dit jaar 

geen persberichten in de kranten op te laten nemen, 

maar zich te beperken tot het bereiken van de 

voornaamste doelgroep de “schoolkinderen”. Dit 

gebeurde door het ophangen van posters bij scholen 

en bibliotheken van Noordwijk, Noordwijkerhout 

en Katwijk.   

Dat bleek te werken want het aantal deelnemertjes 

lag net boven de 200. Daardoor konden de 

deelnemertjes volop genieten van dit jaarlijkse 

evenement in de herfstvakantie.   

  

De speurtocht stond dit jaar in het teken van 

“zintuigen”. De educatiegroep had weer leuke en 

leerzame opdrachten langs de wandelroute uitgezet. 

Bij het uitvoeren van de opdrachten werd kinderen 

gevraagd na te denken over hoe dieren hun 

zintuigen gebruiken. Bijvoorbeeld werd bij een 

enorm groot spinnenweb gevraagd: “door welk 

zintuig weet een spin of er een prooi in zijn web zit” 

door reuk, gezicht, tast of gehoor? Of hoe zoeken 

vogels hun voedsel? Op de ‘tast’of op het ‘zicht’?  

Begeleid door een heerlijk najaarszonnetje voerden 

de kinderen met veel enthousiasme de opdrachten 

uit. Hierbij werden vooral hun eigen zintuigen op de 

proef werd door b.v. het ruiken aan: planten en aan 

busjes gevuld met kruiden of door te luisteren naar 

vogelgeluiden. Hoe goed een uil kan luisteren werd 

uitgebeeld met hele lange buizen, die in het bos 

stonden opgesteld. Hierdoor konden de kinderen al 

fluisterend elkaar toch verstaan. Daar werd 

natuurlijk al gniffelend en giechelend veel gebruik 

van gemaakt. Ook de tastzin kwam aan de beurt bij 

het voelen aan bomen, takken en ontdekken van 

bosvruchten in voelzakken. Tenslotte werden de 

ogen getest bij het ontdekken van dieren die verdekt 

of op afstand in het bos waren opgesteld. Hierbij 

bleek dat een prominent lid van onze vereniging, die 

ook even een kijkje kwam nemen, daar zoveel 

moeite mee had dat het gebruik van de verrekijker 

noodzakelijk was.  

Bij het goed beantwoorden van alle vragen kwam 

de volgende slagzin tevoorschijn: “Naar buiten 

met open oog en oor” en dat is waar de 

educatiegroep van de natuurvereniging deze middag 

op uitwas: “Kinderen belangstelling bijbrengen 

voor de natuur!”  

 
Aan het eind van de anderhalf uur durende 

wandeling, ontvingen de kinderen een 

natuurdiploma en tevens een kaart met afbeeldingen 

van wintervogels met een toelichting welk voedsel 

je aan de verschillende vogels tijdens de winter kunt 

geven. Uit de vele positieve reacties aan het eind 

van de tocht gaven de jonge speurders te kennen dat 

ze zeker ook volgend jaar aan deze speurwandeling 

in de herfst willen deelnemen. 

   

Voor de educatie groep nu de puzzel…. hoe 

gebruiken we komend jaar de publiciteit om een 

maximum aantal geïnteresseerde kinderen te 

bereiken, dat juist groot genoeg is om het leuk te 

houden in het bos!        

 
 

Papegaaiduikers, Alken, Zeekoeten, enz... 
 

Dick Pekelharing  
Wie lid is van een of meerdere natuur-

beschermingsorganisaties, zal regelmatig in zo'n 

blad aanbiedingen zijn tegengekomen voor reizen 

naar gebieden waar de bovengenoemde vogels 

kunnen  worden waargenomen.  

Dan duiken al snel namen op als Schotland, IJsland, 

Spitsbergen, Noorwegen enz.  

Maar als niet al te fanatieke vogelliefhebber denk ik 

al gauw: ja, allemaal heel interessant natuurlijk, 

maar zo'n eind varen of reizen, het weer niet te 

vergeten, de kosten, laat maar even zitten.  

En ik denk dat velen van u er hetzelfde over denken.  

Maar ....... toch is er een prachtige kans om de 

bovengenoemde vogels te bewonderen in een mooie 

natuurlijke omgeving op niet al te grote afstand. 

Daarvoor raad ik u aan om eens naar het Franse 

Bretagne te gaan, op ongeveer 1300 auto-

kilometers.  
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Dit is een mooie streek, prachtige stranden, grillige 

rotskusten, middeleeuwse architectuur en een zeer 

rustig binnenland.  Maar nu de vogels dus.  

Voor de kust van Bretagne, enkele kilometers uit de 

kust boven de bekende badplaats Perros-Guirec, ligt 

een groep van 7 eilanden, genoemd Les Sept Îles.  

 
Deze eilandengroep is in zijn geheel een beschermd 

natuurgebied. Slechts op één van de eilanden mag 

worden aangelegd door de boten uit Perros-Guirec, 

Trégastel enz. Dit eiland werd in de 15e eeuw 

bewoond door een aantal monniken, vandaar de 

naam "Monniken-eiland". (Île aux moines).  

Later is er nog een militair fort gebouwd (in 1740), 

dat nog bestaat en in 1834 is nog een vuurtoren 

verrezen. Aan het eind van de XIXe eeuw werden 

de eilanden bewoond door zo'n 15.000 paartjes 

Papegaaiduikers.  

Maar het toerisme ontwikkelde zich en op de 

eilanden werden door jachtpartijen complete 

massaslachtingen aangericht. Als gevolg hiervan 

waren er in 1912 nog slechts 400 paartjes over! 

Maar net als in Nederland en andere landen 

beginnen er natuurbeschermingsorganisaties te 

ontstaan.  

De rampzalige ontwikkeling op Les Sept Îles leidt 

in 1912 tot de oprichting van de Ligue pour la 

protection des Oiseaux (LPO).  

Zeg maar de tegenhanger van de Nederlandse 

Vogelbescherming. En, hoe kan het ook anders, het 

logo van deze vereniging is de Papegaaiduiker.  

Deze vereniging ziet kans om een jachtverbod 

ingesteld te krijgen en een betredingsverbod voor 

het eiland Rouzic. Deze maatregelen zijn 

onmiddellijk zeer effectief, want het aantal 

papegaaiduikers (in het Frans "Macareux moines") 

stijgt geleidelijk tot 7000 in 1950. Vervolgens 

ontstaat in 1999 de ramp met de tanker Erika, 

waardoor de populatie bijna geheel wordt 

vernietigd. Het huidige aantal schommelt rond de 

250 paartjes.  

Maar de bescherming heeft ook tot gevolg dat 

andere soorten zich melden. In de jaren twintig de 

meeuwen, in de jaren dertig de Zeekoet, de Alk 

(door de Fransen Kleine  pinguïn genoemd), de 

Kuifaalscholver en de Drieteenmeeuw. In 1939 zijn 

er 30 paartjes Jan-van-genten, in 1950 aangegroeid 

tot 100 paartjes.  

In 1960 komen ook de Noordse stormvogels af op 

deze nestelplaatsen. Van deze soort zijn nu 78 

paartjes aanwezig.  

Andere soorten zijn Noordse pijlstormvogel  (159 

paartjes), Scholekster (20), Visdief (6), 

Zilvermeeuw (3154), Kleine mantelmeeuw (666) en 

Grote Mantelmeeuw (80).  

Tevens is er een achttal Grijze zeehonden in het 

gebied, waarvan ik er 6 heb waargenomen.  

Het hoogtepunt van deze boottocht vormt echter het 

bezoek (niet aan land) aan het eiland Rouzic, waar 

zich op de noordoostelijke punt een kolonie van 

maar liefst 15.122 paartjes Jan-van-genten bevindt.  

Van beneden naar boven en van links naar rechts 

zitten ze op afstandjes van enkele decimeters op hun 

nesten.  

Boven het eiland hangen honderden van deze 

prachtige spierwitte 

vogels met hun in 

inkt gedoopte 

vleugelspitsen.  

Vanaf een hoogte van 

enkele tientallen 

meters storten ze zich 

met naar achter 

gevouwen vleugels 

als torpedo's in het 

water.  

Tot ver in de omtrek 

zie je ze vliegen in 

hun majestueuze 

vlucht, gedragen op 

vleugels met een 

spanwijdte van 1 

meter 80.  

Kortom, dit is 

genieten op een 

manier die bijna 

onwerkelijk aandoet.  

Dat je dit mag 

meemaken! Nog 

afgezien van dit 

spektakel vaar je later 

ook nog langs een schitterend stuk kust met rode 

granietrotsen en door de zee veroorzaakte groteske 

vormen. (Côte de Granit Rose).  
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In het bovenstaande hebt u kunnen lezen wat voor 

gevolgen een ramp met een olietanker kan hebben 

voor dit paradijsje.  

Maar ook zonder regelrechte rampen zijn er nog 

andere gevaren. In de periode dat ik daar was 

verscheen er in de krant een bericht dat op 200 km 

ten noorden van Brest een grote olievlek was 

waargenomen van 13,5 km lang en 60 meter breed. 

Deze olie was geloosd door een onder Panamese 

vlag varende Griekse gastanker, de "Gaz Venezia".   

Het schip was echter betrapt door een vliegtuig van 

de Franse douane, waarna het door de marine werd 

opgebracht naar Brest en daar aan de ketting werd 

gelegd.  

Binnen een week werd de door de rechter opgelegde 

boete van 300.000 Euro door de reder betaald en 

kon het schip zijn weg vervolgen. Wel volgt er in 

november nog een rechtszaak tegen de kapitein op 

beschuldiging van "opzettelijke vervuiling van de 

zee". Dit is wel een lik op stukbeleid, maar daarmee 

is de olie niet verdwenen!  

En dit is maar een van de vele schepen die van en 

naar de Noordzee langs de Bretonse kust varen. Tot 

slot nog enkele tips.  

Mocht u van plan zijn naar Bretagne te gaan, ga dan 

eind mei of  in begin juni. Voor de boottochten raad 

ik ook aan om als vertrekplaats te kiezen voor 

Trégastel en niet vanuit Perros-Guirec.  

De  boten vanuit Trégastel zijn veel minder met 

passagiers beladen en dat geeft aan boord veel meer 

ruimte om rustig aan alle kanten te kunnen kijken.  

 

Duinexcursie voor de jeugd op 6 november 2004 

 
Zaterdag 6 november heeft mevrouw Nel Nooyen 

weer een excursie georganiseerd voor de jeugd. 

Deze keer zijn we naar het duinen geweest met gids 

Dick Passchier. We hebben heel wat gezien, 

gehoord en ook gevonden. 

We hadden onze eerste stap nog niet gezet of we 

hoorden al een Grote bonte specht fluiten. 

Een stuk verder vond mevrouw Nel een Aardster. 

Een aardster is geen plant maar een plofpaddestoel 

die niet veel voorkomt. Een andere paddestoel die 

we vonden is het Judasoor. Hij groeit niet op de 

grond, maar aan een vlier. Hij ziet eruit als een oor, 

en voelt ook als een oor. 

 

Toen we nog veel verder waren had meneer Dick 

ons iets moois te laten zien: het was  

een spechtensmidse. Een specht eet de zaden van 

een dennenappel. Hij doet dat bijna net zoals een 

eekhoorn, maar de specht heeft geen vier pootjes, 

dus klemt hij de dennenappel tussen twee takken en 

haalt zo de zaden er uit. Maar als de specht met een 

nieuwe dennenappel aan komt vliegen, moet eerst 

de oude eruit. Een plek waar dennenappels vaak uit 

en in takken worden gezet heet dus een 

spechtensmidse. 

We hebben ook nog sporen gevonden van een ree 

en van een vos. We hebben die dieren niet in het 

echt gezien, maar we weten wel dat ze in de duinen 

wonen. Van een ree vonden we de voetafdruk, en 

van de vos een keutel. In de keutel van de vos 

vonden we ook nog een muizenbotje. 

Op de terugweg vonden we een stapelnest. 

Sommige vogels gebruiken hun nest een aantal 

jaren achter elkaar. Maar het mannetje vindt dat zijn 

nest er elk jaar een beetje beter uit moet zien. Dus 

maakt hij er elk jaar een stukje aan. Als hij dat een 

aantal jaren achter elkaar doet, wordt zijn nest op 

een gegeven moment te zwaar en te hoog. Wij 

hebben zo’n hoog, oud nest gevonden.  

Bij het eindpunt aangekomen kregen we allemaal 

van mevrouw Nel een kaart met daarop allemaal 

wintervogels, en wat ze eten. Ik vond het heel erg 

leuk, en ik hoop dat we gauw weer zo’n leuke 

excursie hebben. 

 

Marieke Dwarswaard (8 jaar) 
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Vaaltjes op drift 
 
Jelle van Dijk 

 

Bovenstaande titel behoeft voor zeetrektellers geen 

toelichting, maar de meeste lezers zullen bij deze 

titel niet direct aan het Vaal Stormvogeltje denken. 

Het woord Vaaltje wordt reeds zo’n 30 jaar gebruikt 

in het wereldje van de zeetrektellers en is ook al te 

vinden in het standaardwerk van Klaas Jan 

Eigenhuis over vogelnamen (Verklarend en 

Etymologisch Woordenboek van de Nederlandse 

Vogelnamen; zie voor een boekbespreking de 

vorige Strandloper). 

De derde decade van september 2004 was een 

gedenkwaardige periode wat het Vaal 

Stormvogeltje betreft. Overal langs de kust werden 

meer exemplaren geteld dan ooit. Dat ‘ooit’ heeft 

vooral betrekking op de periode na 1974, het jaar 

waarin de Club van Zeetrekwaarnemers werd 

opgericht. Wat daarvoor allemaal is gebeurd, is niet 

of nauwelijks gedocumenteerd. Met ingang van 

1974 begonnen op diverse plaatsen langs de kust de 

waarnemers systematisch alles te tellen en op 

zogenaamde uurtotaalkaarten te noteren. Op deze 

wijze werd een omvangrijk archief opgebouwd. 

Halverwege de jaren negentig dreigde de 

belangstelling voor deze manier van vogels kijken 

nogal in te zakken. De komst van het internet bracht 

hierin verandering. De mogelijkheid om snel 

gegevens uit te wisselen, bracht op diverse posten 

nieuwe tellers in stelling. De komst van de 

internetsite www.trektellen.nl in 2001 werkte 

verder ook stimulerend. Dankzij de informatie die 

op deze site te vinden is, aangevuld met de gegevens 

op de site van de Dutch Birding Association, kan 

een aardig beeld worden geschetst van eind 

september 2004. Maar eerst even wat meer over het 

vogeltje waar het hier over gaat. 

 

Het Vaal Stormvogeltje is een kleine, donkere 

zeevogel, die alleen aan land komt om te broeden. 

De vogel is ongeveer zo groot als een Spreeuw, 

maar heeft veel langere vleugels. In eerste instantie 

lijkt de vogel geheel zwart, maar bij een goede 

belichting is te zien dat er een lichtere baan over de 

bovenvleugels loopt. Nog eerder krijgt men de witte 

stuit te zien. Bij sommige Vaaltjes zijn deze 

stuitveren echter donker. Het Vaal Stormvogeltje 

zoekt zijn voedsel op het zee-oppervlak waarbij hij 

laag boven het water ‘hangt’ daarbij vaak met zijn 

poten watertrappelend. Vale Stormvogeltjes 

broeden op rotsachtige eilanden waar ze 

wegkruipen in holen. Omdat ze zich aan land nogal 

onbeholpen voortbewegen, bezoeken ze hun  

 

 

nestholten uitsluitend in het duister om niet 

gegrepen te worden door soorten als de Grote 

Mantelmeeuw en de Grote Jager. 

De dichtstbijzijnde kolonies bevinden zich op de 

Shetland Eilanden en op het eilandje Sint Kilda ten 

westen van Schotland. De populatie van Schotland 

en Ierland samen wordt geschat op 10.000 – 

100.000 paren. Veel meer Vale Stormvogeltjes 

broeden aan de andere zijde van de oceaan in 

Labrador en Newfoundland (Canada). Daar wordt 

hun aantal geschat op bijna 1.000.000 paren. In 

september verlaten de volwassen vogels de kolonie 

en beginnen dan aan hun trek naar het zuiden. De 

vetgemeste jongen verlaten het hol vele dagen later 

als de honger hen naar zee drijft. 

Vale Stormvogeltjes zijn goede vliegers. Soms oogt 

hun vlucht wat schokkend en traag om even later 

met grote snelheid verder te gaan. Een 

verplaatsingsproef waarbij twee Canadese, op het 

http://www.trektellen.nl/
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nest gevangen vogels in Zuid-Engeland werden 

losgelaten, liet zien dat deze vogels binnen twee 

weken terug waren in hun hol, daarbij een 

daggemiddelde van ruim 350 km bereikend! Toch 

staan Vale Stormvogeltjes er om bekend dat ze bij 

zware stormen op ongebruikelijke plaatsen terecht 

kunnen komen, zelfs diep in het binnenland. Dat 

afdrijven door storm heeft vermoedelijk in de eerste 

plaats te maken met uitputting vanwege 

voedselgebrek. Tijdens een dagenlange, zware 

storm kan het moeilijk worden nog voldoende 

voedsel van het zee-oppervlak op te pikken. 

Verzwakte vogels zullen hierna gemakkelijker 

worden meegevoerd door de sterke wind.  

In de periode 21 oktober – 8 november 1952 werden 

in Engeland ongeveer 7000 Vaaltjes dood 

gevonden, waarvan alleen al in Bridgewater Bay 

(Somerset) zo’n 2000! Hoeveel langsvliegende 

Vaaltjes zouden er geteld zijn als toen op gunstige 

plaatsen langs de kust urenlang serieus over zee was 

getuurd?  Onderzoek in het najaar van 1952 bracht 

aan het licht dat 35% van de gevonden vogels sterk 

vermagerd was. Naar aanleiding van deze 

‘wreck’en vergelijkbare rampen is wel 

gesuggereerd dat waarnemingen van grote aantallen 

Vaaltjes in West-Europa betrekking moeten hebben 

op vogels van de Canadese kust. Dat dit zeer wel 

mogelijk is, blijkt onder andere uit de terugmelding 

van een in New Brunswick (Canada) geringde vogel 

aan de Spaanse Atlantische kust bij Cadiz.  

De volwassen Vale Stormvogeltjes verlaten de 

kolonies in Newfoundland in de periode 4-22 

september. In deze periode kunnen zij te maken 

krijgen met een van oorsprong tropische cycloon 

die, na de Amerikaanse oostkust geteisterd te 

hebben, verder noordwaarts drijft als zeer diepe 

depressie met bijbehorende zware stormen. Zo’n 

gigantisch groot weersysteem wil nogal eens de 

noordelijke Atlantische Oceaan oversteken en als 

min of meer normale depressie de noordelijke 

Noordzee bereiken. Dit kan ertoe leiden dat niet 

alleen Noord-Amerikaanse zeevogels de Noordzee 

invliegen, maar dat ook vogels die op dat moment 

rond de Shetlands verblijven dit doen. Dat een 

dergelijke situatie aan de sterke influx van 

zeevogels in september 2004 ten grondslag ligt, is 

heel goed mogelijk.  

Behalve veel Vaaltjes werden er namelijk ook 

opvallend veel Vorkstaartmeeuwen gezien. Deze 

meeuwen broeden in arctisch Canada en trekken 

onder normale omstandigheden ten westen van 

Ierland naar het zuiden. Bij vogels die vanuit de 

noordelijke Noordzee zuidwaarts vlogen, kunnen 

we denken aan de Noordse Pijlstormvogels en Grote 

Jagers. Een andere soort die in deze periode meer 

dan anders werd gezien was de Kleinste Jager. Deze 

soort trekt vanuit de Noord-Europese toendra’s 

eerst westwaarts om via het zeegebied bij de 

Shetlands om Ierland heen verder zuidwaarts te 

gaan. In september 2004 werden er van deze soort 

ook tientallen gezien, met name bij Westkapelle en 

verder zuidwestwaarts. 

 

Vergeleken met veel andere plaatsen langs de 

Nederlandse kust ‘scoort’ Noordwijk meestal niet 

hoog op stormachtige dagen. De ligging in de 

‘uitholling’ van de kustlijn kan van invloed zijn in 

combinatie met stuwingseffecten bij bepaalde 

windrichtingen. Hierbij speelt voor veel soorten ook 

een rol hoe de golven onder invloed van de wind op 

de kustlijn aanrollen. Verder staat de Noordwijkse 

zeetrekhut niet boven op het duin, maar op ongeveer 

8 meter boven de vloedlijn. Hierdoor kan er bij 

storm uit NW slecht in de golfdalen worden 

gekeken. Bovendien geeft de hut bij deze 

windrichting weinig beschutting omdat de wind en 

het stuivende zand dan recht naar binnen komen. Dit 

maakt de concentratie op wat er langs komt er niet 

beter op. 

De ervaring heeft geleerd dat bij stormachtige wind 

uit west tot noordwest veel zeevogels die in de buurt 

van de Nederlandse kust raken, ten noorden van 

IJmuiden noordwaarts verder gaan en ten zuiden 

van dit punt zuidwaarts vliegen. Komt de harde 

wind uit noordwest tot noord dan wordt bij 

Noordwijk (en verder zuidwaarts) heel weinig 

gezien, terwijl langs de Hondsbossche Zeewering 

trek in noordelijke richting en langs de 

Noordzeekust van de oostelijke Waddeneilanden 

sterke trek in westelijke richting kan optreden. 

 

De periode met bijzondere waarnemingen in 

september 2004 werd niet gekenmerkt door een 

echte storm langs de Nederlandse kust. De harde 

wind kwam op enkele dagen achtereen uit 

westelijke richting en bereikte slechts af en toe 

windkracht 7. De periode die hier wordt besproken 

begon met opvallende aantallen Noordse 

Pijlstormvogels.  

Op 21 september werden bij Noordwijk 2 en bij 

Katwijk 23 ex. opgemerkt. Verder zuidwaarts werd 

deze soort in nog grotere aantallen gezien. Bij 

Westkapelle werden er gedurende 13 uur 183 geteld 

en op de befaamde pier van Dunkerque (le Clipon) 

werden zelfs 431 Noordse Pijlen (in 13 uur) geteld. 

Op deze dag werden aan de Hondsbossche al 28 

Vaaltjes gezien, tegen slechts 4 bij Westkapelle.  

De volgende dag, 22 september, was de wind W-7. 

Terschelling meldde na ruim 5 uur tellen slechts 2 

Vaaltjes. Langs de Hondsbossche werd 12 uur 

gekeken en dit leverde 66 Vaaltjes naar zuid en 120 

naar noord op, een record voor deze telpost. Bij 
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Bloemendaal aan Zee stopte de teller na 12 uur bij 

112 ex. In Katwijk kwam men in 6 teluren tot 49 

Vaaltjes naar zuid. Bij Westkapelle was het nog 

rustig (16 ex. in 12 uur) en op Le Clipon werd 

gedurende de gehele dag maar één Vaaltje gezien. 

De beste dag op veel plaatsen was 23 september met 

NW- 6 tot 7. Terschelling kwam in ruim 5 uur tot 

slechts 12 Vaaltjes (maar met indrukwekkende 

aantallen andere zeevogels!).  

Aan de Hondsbossche werden 19 ex. gemeld. 

Vanuit de telpost in Noordwijk werden in 6 teluren 

50 Vaaltjes gezien, Katwijk kwam tot 123 ex. in 

11.5 uren, Westkapelle scoorde 318 Vaaltjes in 13 

uren en Le Clipon bracht het in 13 uren tot 328 

Vaaltjes.  Had de Hondsbossche op 22 september 

een nieuw dagrecord, op 23 september gold dit voor 

alle posten ten zuiden van Zandvoort! 

Op 24 september was de wind verder naar het 

noorden gedraaid (NNW 6-7). Langs de Hollandse 

kust werden nu weinig Vaaltjes meer gezien, maar 

in Noord-Nederland was deze dag beter dan de 

vorige. Van Schiermonnikoog werden 20 ex. 

gemeld, Lauwersoog meldde 25 ex. en bij Den 

Oever langs de Afsluitdijk werden zelfs 105 

Vaaltjes geteld!  

In Zeeland en verder zuidwestwaarts waren de 

aantallen lager dan op de 23e, maar toch kwam men 

in Westkapelle nog tot 76 ex en op Le Clipon tot 

140 Vaaltjes. Op de dagen hierna ‘druppelde ‘het 

nog een beetje na met alleen nog bij de Eemshaven 

een opvallend aantal 20 Vaaltjes op 25 september. 

Behalve langs de Noordzeekust werden ook verder 

landinwaarts opvallende aantallen Vaaltjes 

opgemerkt. Hiervoor werd al gewezen op 

bijzondere waarnemingen in het Waddengebied. Er 

vlogen echter ook Vaaltjes de Afsluitdijk over om 

via het IJsselmeer verder zuidwaarts te vliegen. Zo 

werd deze soort ook gezien bij Lelystad, Almere en 

Muiden! 

 

Andere soorten 
Zoals al gezegd begon deze periode met bijzondere 

aantallen Noordse Pijlstormvogels. Noordse 

Stormvogels waren schaars langs de Hollandse en 

Zeeuwse kust, maar talrijk bij Le Clipon (395 op de 

23e en 411 op de 24e ) en op Terschelling (925 ex op 

de 23e). Vorkstaartmeeuwen werden op alle posten 

gezien, maar nergens werden meer dan 10 ex. op 

een dag gezien. Bij Noordwijk en Katwijk werden 

in deze periode dagelijks enkele Grote Jagers 

gezien, maar op andere posten was deze soort veel 

talrijker. Zo meldde Terschelling op 23 september 

124 Grote Jagers, Westkapelle 329 en Le Clipon 

268 ex. De Kleine Jager werd langs de kust van de 

Waddeneilanden en de Hollandse kust nauwelijks 

meer gezien dan anders, maar bij Westkapelle was 

de stand op de 23e 238 ex. en op de 24e 124 ex. Ook 

de Kleinste Jager werd in relatief grote aantallen bij 

Westkapelle (en le Clipon) waargenomen: 21 ex op 

de 23e en 40 ex op de 24e .  

Opvallend was dat alleen in Zeeland vele tientallen 

en verder zuidwestwaarts vele honderden tot enkele 

duizenden Jan-van-genten per dag werden gezien, 

terwijl deze soort langs de Hollandse kust slechts 

met enkele exemplaren per dag werd opgemerkt. 

Eenzelfde verschil trad op bij de Grauwe 

Pijlstormvogel. Langs de Hollandse kust werd deze 

soort nauwelijks opgemerkt, bij Westkapelle in 

totaal enkele tientallen en bij Le Clipon een kleine 

200 ex. 

 

Wellicht inspireert dit artikeltje om ook eens bij 

storm over zee te kijken. Het gunstigst bij 

Noordwijk is wind uit WZW tot WNWwindkracht 

5-8. Helaas zijn er weinig mogelijkheden om bij 

deze omstandigheden uit de wind te zitten. Ook 

vanuit de auto is er in Noordwijk nauwelijks een 

plek waar dit mogelijk is. De Katwijkse boulevard 

biedt veel meer mogelijkheden, bijvoorbeeld vanuit 

de auto op de parkeerplaats bij de Vuurbaak of in 

een luw hoekje bij het windscherm van hotel Savoy 

of bij restaurant het Zwaantje. 
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Bloemen en sterntjes 

Dakbroeders op Bloemenveiling Flora Holland, Rijnsburg 
 
Peter Spierenburg en Hein Verkade 

Inleiding 
Rijnsburg, bloemen en vogels. Het is duidelijk dat de laatste nooit echt in het rijtje heeft gepast. Met een 

klein grondgebied, grotendeels volgebouwd met kassen en bloemenbedrijven en een ligging net niet aan de 

kust, is het in Rijnsburg op vogelgebied altijd wat mager geweest. Vogelaars woonden en wonen er wel maar 

die hebben voor wat betreft vogels hun heil toch altijd in Katwijk en Noordwijk gezocht. Maar eind mei 

2000 diende zich toch wat bijzonders aan. Over het dorp was een regelmatige stroom van sterns te zien heen 

en weer vliegend tussen de kust en een plek ergens in het achterland. Dit was iets nieuws voor Rijnsburg! 

Een rondje op de fiets maakte al snel duidelijk waar deze vogels vandaan kwamen. Op een braakliggend stuk 

grond op het terrein van bloemenveiling Flora Holland had zich een kolonie Visdieven gevestigd. 

 

Methode 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2000 

Bij nader onderzoek (25 mei/9 juni 2000) bleek het te gaan om 40 grondnesten van Visdieven, verspreid over 

twee locaties aan de noordkant van het terrein. Op de grootste van deze locaties waren daarnaast minimaal 

40 nesten van Kokmeeuwen aanwezig. De vogels hadden hier hun nesten gemaakt op een rommelig perceel 

met vrij hoog gras, tussen piepschuimen bakken en ander zwerfvuil. Zo’n driehonderd meter verderop zat 

een kleinere kolonie op een kort gehouden grasveld bij het exportbedrijf Heemskerk. En het bleef niet bij 

deze twee soorten. In de buurt van de eerste kolonie bleken er weidevogels te broeden: 3 paar Kieviten, 3 

paar Grutto’s, een alarmerende Tureluur en 2 paar Scholekster3,6. 

 

Bij vervolgbezoeken in juli werd duidelijk dat er ook vogels broedden op het dak van Flora en kleinere 

gebouwen er om heen. Op drie plaatsen zaten er Scholeksters op de dakrand van het centrale gebouw (4 juli 

2000). Er verschenen 4 paar Stormmeeuwen en 1 paar Zilvermeeuwen met vliegvlugge jongen (23 juli 2000) 

en ook waren er enkele Kleine Mantelmeeuwen aanwezig. Een interessante verzameling broedvogels die 

zich staande hield in de marge van de bedrijvigheid van de bloemenveiling. 

 

2003 

Gegevens voor de jaren 2001 en 2002 ontbreken en in 2003 bleek het terrein inmiddels te zijn volgebouwd. 

Maar er vlogen wel nog steeds sterns over Rijnsburg. De gehele kolonie bleek zich verplaatst te hebben naar 

het dak! Op drie plaatsen vlogen hier Visdieven rond. Met de enthousiaste medewerking van de technische 

dienst van Flora mocht ik even een kijkje nemen op het dak. Tot mijn verbazing waren behalve de Visdieven 

ook de Kokmeeuwen mee verhuisd naar het dak en liepen er van de laatste meerdere bijna volgroeide jongen 

rond (3 juli 2003). Verspreid op verschillende plaatsen waren er ook paren Stormmeeuwen en Scholeksters 

met jongen aanwezig. 

Omdat het op dat moment al laat in het seizoen was heb ik alleen een grove schatting gemaakt van de 

aanwezige aantallen: 40 paar Visdieven (op basis van het aantal rondvliegende vogels gedeeld door 1,5), 10 

paar Kokmeeuwen, minimaal 10 paar Stormmeeuwen, minimaal 2 paar Scholeksters. Dit was op het 

zuidelijk deel van het dak. Elders waren er op twee plekken (noordelijk deel van het dak en het dak van 

Heemskerk) nog zekere enkele paren Visdieven aanwezig. Alles bij elkaar voldoende reden om in 2004 terug 

te komen voor een (eerste poging tot een) volledige telling. 

In 2000 en 2003 is een kort bezoek gebracht aan de kolonie op het terrein van Flora Holland. 

Daarnaast werden  losse waarnemingen gedaan in de omgeving, van fouragerende en voedsel 

transporterende vogels. In 2004 is een volledige telling van het dak uitgevoerd. Hierbij zijn de nesten 

van alle soorten zoveel mogelijk opgespoord. Gezien de beperkte tijd is dit aangevuld met een telling 

van de aanwezige territoriale paren. Dit is met name gedaan voor Kleine Mantelmeeuwen waarvan 

het zoeken van de nesten bijzonder arbeidsintensief bleek. Voor de steltlopers is gelet op alarmgedrag, 

aanwezigheid van jongen en waar mogelijk nesten. De datum van het bezoek (24 mei) is zo gekozen 

dat de meeuwensoorten optimaal konden worden vastgesteld.  
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2004 

In 2004 konden ondergetekenden weer terecht op het dak (24 mei 2004). Op basis van de ervaring van het 

vorig jaar hadden we er zo’n drie uur voor uitgetrokken. Dit bleek zeker nog niet genoeg en we kwamen dan 

ook nog niet verder dan een redelijke telling, waarbij we mogelijk nog wat over het hoofd hebben gezien. 

Duidelijk was wel dat er op het dak van de bloemenveiling een bijzondere broedvogelbevolking bevindt, met 

onverwachte aantallen en soorten. Het dak is een belevenis op zich, 25 ha groot, geheel bedekt met grind en 

vele airconditioningapparaten en lichtkoepels. Dit geheel levert voor de verschillende soorten ieder wat wils. 

Per soort geven we hier de resultaten aan, wat betreft aantallen, keuze nestplaats en de fase in het 

broedproces. 

Resultaten 2004 
Soort Aantal nesten/territoria 

Scholekster 8 

Kleine Plevier 2 

Kievit 4 

Kokmeeuw 33 

Stormmeeuw 35 

Zilvermeeuw 23 

Kleine Mantelmeeuw 18 

Visdief 37 

 
Figuur 1: Overzicht kolonies op het dak van Flora Holland 
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De Visdief was aanwezig met 37 paar, geclusterd in twee kolonies op open gedeeltes van het dak. De vogels 

hadden al volledige legsels, waarbij opviel dat er nogal eens qua vorm en kleur afwijkende eieren in de 

nesten lagen. Het nest bestaat uit een kuiltje in het grind en was bijzonder lastig te vinden. Aan de noordkant, 

waar de kolonie wat meer verspreid zit over een groot oppervlakte grind zullen we dan ook zeker wat nesten 

gemist hebben. Gelukkig keerden de vogels na ons bezoek snel terug naar de nesten, zodat we met de 

telescoop alsnog een aantal extra nesten konden ontdekken. Het dak van Heemskerk, waar zich 

waarschijnlijk ook nog enkele paren bevinden kon/mocht evenals in 2003 niet bezocht worden. 

 

Er is één kolonie van 33 paar Kokmeeuwen, aan de zuidkant en gemengd met de Visdieven. De 

Kokmeeuwen gebruiken redelijk wat materiaal voor hun nesten en deze waren dan ook makkelijk te vinden. 

Net als bij de Visdief lagen de nesten zowel midden in de grindstroken als tegen de lichtkoepels aan. In een 

groot deel van de nesten waren de eieren net uitgekomen en er liepen al her en der kuikens rond. 

 

De Stormmeeuw was met 35 paar het meest talrijk. De nesten, de meeste al volledig, lagen weggestopt 

langs lichtkoepels en wanden, maar in een enkel geval ook midden in de grindstroken. De paren broeden 

verspreid over het dak, met een voorkeur voor de meer beschutte delen. 

Van de Zilvermeeuw broeden er 23 paar. Net als de Stormmeeuwen broeden ze verspreid over het dak, met 

de nesten altijd tegen een lichtkoepel of een andere beschutting. Door de grote hoeveelheid nestmateriaal zijn 

deze nesten nauwelijks te missen. Hoewel je kunt je daar ook weer in vergissen, getuige een nest onder een 

trap waar we al overeen gekomen waren maar waar pas op de terugweg ons oog op viel. Veel legsels waren 

nog onvolledig en regelmatig waren er geen volwassen vogels bij zo’n nest in de buurt te bekennen. 

De Kleine Mantelmeeuw was duidelijk het zorgenkind van deze telling. Op basis van de aanwezige 

territoriale vogels kwamen we op 18 paar, maar de nesten bleken bijzonder lastig te vinden. Waarschijnlijk 

was een deel van de vogels ook nog niet begonnen met leggen. De nesten met eieren die we vonden waren 

simpele kuiltjes in het grind, midden op de grindstroken. Meer dan de Zilvermeeuw was te zien dat er sprake 

was van twee verspreide kolonies, één aan de noord- en één aan de zuidkant van het complex. 

 

Tot slot de steltlopers. Met de gecombineerde aanwezigheid van nesten, paren met jongen en alarmerende 

paren kwamen we tot een totaal van 8 paar van de Scholekster.Verrassend was de aanwezigheid van 4 paar 

alarmerende Kieviten, waarvan bij één de kleine kuikens zich goed lieten bekijken. Op twee plaatsen was 

een territoriale Kleine Plevier aanwezig, in beide gevallen aan de rand van de Visdievenkolonie. Wederom 

een verrassende soort. 

Foerageergebieden 
Losse waarnemingen in de omgeving, met name uit 2000, geven een globaal beeld van waar de vogels van 

het dak van Flora fourageren. Visdieven worden vooral gezien heen en weer vliegend naar zee. Vogels in een 

strook tussen de Astridboulevard in Noordwijk tot halverwege de boulevard Katwijk houden duidelijk de 

richting van Flora aan (Figuur 2). Ten noorden van deze strook lijken de vogels meer richting de 

broedplaatsen in de bollenvelden te vliegen en het zuiden valt binnen de actieradius van de Visdieven van het 

Valkenburgse meer (althans in 2000). In Polder Hoogeweg en Polder Elsgeest foerageert over het algemeen 

maar een enkele Visdief. De hoofdvliegroute naar zee loopt vanaf de Flora over het Oegstgeesterkanaal, ’t 

Heen naar de Uitwatering en het zuidelijk deel van de Coepelduynen. 

 

 

De Kokmeeuwen zijn zowel vliegend richting zee als foeragerend in de polders waargenomen. Op het dak 

waren vele braakballen te vinden met gras er in. Voor Stormmeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen, 

Zilvermeeuwen en steltlopers is het beeld niet duidelijk. Meeuwen worden regelmatig overvliegend gezien 

loodrecht op de kust boven de Coepelduynen, maar het is niet duidelijk of dit foerageervluchten zijn. 
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Figuur 2: Visdievenkolonies in de Duin- en Bollenstreek en waarschijnlijk foerageergebied van de 

Flora Holland kolonie 
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Broedvogels in de regio 
Visdieven broeden jaarlijks in de Duin- en Bollenstreek. Jaarlijks ontstaan er op wisselende locaties kleine 

kolonies in bollenland. In 2004 zijn er twee locaties gevonden nabij Lisse met 9 en 5 paar. In 2003 zaten op 

de eerste locatie (Loosterweg) zelfs 17 paar3.  Ook in Polder Hoogeweg zijn er broedpogingen, met twee 

(mislukte) broedsels in 2003. Mogelijk is er zowel in 2003 als 2004 ook nog op andere locaties in bollenland 

gebroed. In Berkheide wordt onregelmatig gebroed. Een vaste broedplaats was voorheen het Valkenburgse 

Meer (8 paar in 20003,6), maar deze bleek na jaren van afnemende aantallen in 2004 verlaten. Door de hoge 

vegetatie zijn de eilandjes waar ze broedden ongeschikt geworden. Hetzelfde geldt voor de voormalige 

kolonie bij Koudenhoorn bij de Kagerplassen. Bij de aanleg van een recreatiegebied ontstonden hier 

eilandjes waar gedurende een aantal jaar Visdieven en Kokmeeuwen broedden. Het ging om maximaal circa 

20 paar van beide soorten. Toen de eilandjes door verruiging ongeschikt werden zijn de vogels weer 

verdwenen4. Het zijn wellicht deze vogels die zich in 2000 bij de Flora gevestigd hebben. De kolonie op 

Flora is op dit moment de belangrijkste in de Duin- en Bollenstreek, wat betreft aantallen en wat betreft 

jaarlijks voorkomen. De totale populatie van de Duin- en Bollenstreek kan worden geschat op 50-70 paar. 

Als dakbroeder is de soort eigenlijk niet bekend in de Duin- en Bollenstreek. Dakbroeden is wel bekend van 

bloemenveiling Aalsmeer. Hier broeden al sinds 1985 Visdieven (Bouwmeester & van Dijk 1991). Begin 

jaren negentig zijn hier speciaal een aantal grindbakken geplaatst. De sterns broeden in hoge dichtheid in de 

grindbakken met een totaal van 139 paar in 20041. 

 

Het voorkomen van de Kokmeeuw in de Duin- en Bollenstreek is beperkt tot 2 kleine kolonies: Flora 

Holland en het Valkenburgse Meer. Daarbuiten wordt maar zeer incidenteel door enkele paren gebroed, 

bijvoorbeeld in 1990 op een grondomzetting in de Hogeveense Polder (Dijk, J. van, 1990). In de jaren 80 

broedde de soort nog in Berkheide (Ommering & Verstrael, 1989). De kolonie van het Valkenburgse Meer 

leidt op het moment een zieltogend bestaan. Van enkele tientallen paren is het aantal hier terug gelopen tot 9 

paar in 2004. Oorzaak is het ongeschikt worden van de broedlocatie door hoge vegetatie en afslag van de 

eilandjes. Het broeden op daken is in Nederland uitzonderlijk (Hustings & Vergeer, 2002) en was niet eerder 

bekend uit de Duin- en Bollenstreek. Op de veiling van Aalsmeer broedden in 2004 wel 5 paren in de 

grindbakken1. 

 

Ook voor de Stormmeeuw is Flora Holland de grootste vestiging in de Duin- en Bollenstreek. De soort 

broedt incidenteel op bollenschuren. Tot de jaren 80 broedden er enkele paren in de duinen. Maar het ging 

hierbij om lagere aantallen dan wat er nu op Flora Holland broedt. Op het bedrijventerrein ’t Heen in Katwijk 

broeden 1-2 paren, ook op daken. 

 

Voor de Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw lijkt Flora Holland een relatief kleine vestiging. Verspreid 

over de bebouwde kom van Katwijk broeden waarschijnlijk vele tientallen Zilvermeeuwen en zeker ook 

enkele Kleine Mantelmeeuwen. Aantallen zijn echter niet goed bekend. In elk geval gaat het maar om een 

fractie van de kolonies die in de jaren 80 door de Vos uit de duinen zijn verjaagd (5000 paar in Meijendel in 

1985). De hoofdmoot is waarschijnlijk terecht gekomen in Leiden of uitgeweken naar Europoort. Een grotere 

kolonie van beide soorten bevindt zich in het bedrijventerrein ’t Heen met 71 paar Kleine Mantelmeeuwen 

en 43 paar Zilvermeeuwen in 2003 en vergelijkbare aantallen in 2004. Opvallend is dat het broeden van 

meeuwen nog niet is vastgesteld in de bebouwde kom van Noordwijk. De enige Noordwijkse kolonies 

bevinden zich op de ESTEC en de paviljoens van de Willem v.d. Bergh. Hier broedden in 2003 in totaal 41 

paar Zilvermeeuwen en 4 paar Kleine Mantelmeeuwen2. Voor deze meeuwen die vooral op strand 

(Zilvermeeuw) en op zee (Kleine Mantelmeeuw) foerageren is Flora  Holland qua afstand tot de kust 

wellicht wat  minder gunstig dan de bebouwde kom van Katwijk. Aan de andere kant heeft Leiden ondanks 

de grotere afstand tot de kust toch een grote broedpopulatie. 

 

De Scholekster is in de Duin- en Bollenstreek al langere tijd bekend als dakbroeder. De grootste aantallen 

zitten echter nog steeds in het grasland en de bollenvelden. In de bebouwde kom van Katwijk en Noordwijk 

gaat het om wellicht een dertigtal dakbroedende paren.  De Kievit en de Kleine Plevier zijn niet eerder 

broedend op daken vastgesteld in de Duin- en Bollenstreek. Eerder was dit wel bekend uit Noord-Holland 

(Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, 2003). In 2002 werd een territorium vastgesteld van de Kleine 

Plevier op enkele honderden meters van Flora Holland op een braakliggend terrein. Mogelijk gaat het om één 

van de paren die nu op het dak gevonden werd. 
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Conclusie 
Het dak van Flora Holland herbergt de grootste concentratie Visdieven, Kokmeeuwen en Stormmeeuwen in 

de Duin- en Bollenstreek. De Visdief is een rode lijst soort en het voorkomen hier is dus zeker bijzonder te 

noemen. Bovendien is de Flora een bron van de foeragerende sterntjes die we zomers vanaf het strand 

kunnen zien. Opvallend is ook de aanwezigheid van drie soorten steltlopers. Zilvermeeuwen en Kleine 

Mantelmeeuw broeden in vrij lage aantallen op het dak, zeker in relatie tot de totale beschikbare oppervlakte. 

Voor deze verzameling soorten heeft deze broedlocatie een paar bijzondere voordelen: geen 

grondpredatoren, een redelijke afstand tot de kust en ook graslandpolders vlakbij (Polder Elsgeest en Polder 

Hoogeweg). Maar het belangrijkst is waarschijnlijk de rust. De vogels zijn hier nauwelijks iemand tot last, 

wat in de dorpen soms wel anders wordt ervaren. 

 

De kolonie op Flora Holland bevindt zich in de unieke situatie dat ze zich vrij ongestoord kan ontwikkelen. 

De uitgestrekte grindstroken lijken volop ruimte te bieden voor groei van de kolonies. Interessant is om na te 

gaan hoe het de verschillende soorten zal vergaan. Sluiten de aantallen aan bij de landelijke trend: toename 

van Kleine Mantelmeeuw en achteruitgang van Zilvermeeuw? Zitten de grote meeuwen de Visdieven, 

Kokmeeuwen en Stormmeeuwen in de weg? Met deze vragen willen we graag de komende jaren aan de slag 

en hier de aantallen dakbroeders in de gaten houden. Het dak van Flora Holland is een bijzondere vogelplek. 

En gelukkig blijkt dat de combinatie Rijnsburg, bloemen en vogels toch zeer wel mogelijk is. 

 

Bronnen 
Voor het overzicht van het voorkomen van de soorten in de Duin- en Bollenstreek is onder meer gebruik 

gemaakt van de gegevens van de volgende waarnemers: Joost Bouwmeester (1), Ineke van Dijk & Annelies 

Marijnis (2), Jelle van Dijk (3), Johan Goudzwaard (4). 

 

Bouwmeester, J. & J. van Dijk (1991) Broedende Visdieven Sterna Hirundo op het dak van de 

bloemenveiling Aalsmeer. Limosa 64(1)-1991 

Cottaar, F. (2003) Aantal broedpaar van meeuwen en sterns in de IJmond in 2001 en 2002 Fitis 39-1 2003 

Dijk, J. van (1990) Broedende Kokmeeuwen in de Hogeveense Polder. Strandloper 22(3)-september 1990. 

Hustings, F. & J-W. Vergeer (2002) Atlas van de Nederlandse Broedvogels. SOVON. 

Ommering, G. & T. Verstrael (1987) Vogels van Berkheide. Werkgroep Berkheide/Stichting Publikatiefonds 

Duinen. 
 

  

 

W. Andelaar 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor 

een rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt 

iets oppikken van wat te natuur te bieden heeft. 

 

In Patagonië. Onder deze titel schreef jaren geleden 

Bruce Chatwin een boek waar omheen een cultus is 

ontstaan. Patagonië is sindsdien voor velen een 

soort bedevaartsoord geworden.  

Tallozen drukten de 

voetsporen van 

Chatwin in de hoop 

iets van de magische 

sfeer rondom het 

zuidelijk deel van 

Zuid-Amerika te 

proeven. 
De magie van het 

uitgestrekte land is 

ons wat ontgaan, maar 

onder de indruk van 

de eindeloosheid en 

de verlatenheid zijn 

we wel gekomen. 

Dagenlang rijden 

door de pampa`s, met 

zo nu en dan een 

enkele Nandoe (Zuid-



 28 

Amerikaanse struisvogel), is een bijzondere 

ervaring. Daarbij is het een grote overgang van 

Buenos Aires, een stad met dertien miljoen 

inwoners, naar 3000 kilometer vrijwel niets. 

Die overvolle en drukke stad had overigens voor de 

vogelaar veel te bieden. Op loopafstand van het 

centrum ligt een 

deltagebed van de Rio de 

la Plata met een keur aan 

vogels.  

Van Zwarthalszwanen tot 

Stekelstaarteenden en van 

de 

Goudbuiksmaragdkolibri 

tot de rode tiran. Je loopt 

daar niet alleen.  

Het lijkt wel of de halve 

stad er op een zo`n mooie 

voorjaarsdag naar toe is getrokken. De vogels 

trekken zich daar echter niets van aan en laten zich 

vanaf de dijkjes goed bekijken.  

Op het schiereiland Valdes begint het echte werk. 

Daar slaan de Zuidkapers met hun enorme staart 

voor je neus op het water en brullen de zeeolifanten 

je van het rotsige strand tegemoet.  

De Magelhaenpinguïns schuifelen hier in hun 

kolonies over je voeten terwijl de eerste 

wenkbrauwalbatrossen langs de kust scheren.  

Een enkele poolkip geeft aan dat je hier redelijk 

dicht bij de zuidpool bent aangeland. 

Patagonië is groots maar het ultieme reisdoel was 

toch Vuurland. Als je het verslag van Darwin 

over zijn tocht met de Beagle hebt gelezen dan 

kan het niet missen: daar moet je een keer in 

je leven naar toe. Op dat meest zuidelijke 

puntje van de wereld wil je eens staan. De 

aankomst in Ushuaia is dan een afknapper. 

Een stadje met de ene souvenirwinkel na de 

andere. Het cruiseschip Amsterdam braakte 

die middag honderden toeristen uit.  

Een tocht op het Beaglekanaal maakte echter 

veel goed. Ver weg van de winkelende meute, 

te midden van de zuidelijke 

reuzenstormvogels en de Kaapse duiven, kom je 

meer in de sfeer van de belevenissen van Darwin. 

Dan zou er zo weer, in de wind en in de kou, een 

naakte inlander op een rots kunnen staan. Die net als 

anderhalve eeuw geleden zich afvraagt: wat doen 

die lui toch hier?  

       

 

 

Excursie Oostvaardersplasssen 
 

Koene Vegter 

 

In de vroege ochtend van zaterdag 13 november 

2004 vertrok een twintigtal natuurliefhebbers, niet 

gehinderd door voorspellingen over gure 

weersomstandigheden, van het Jan Verwey 

Natuurcentrum richting Oostvaardersplassen. Dat 

zij daarin gelijk hadden bewees het verloop van 

deze dag met een afnemende wind, slechts een enkel 

spatje regen, veel zon en mooie wolkenluchten.  

Bovendien en zeker niet minder belangrijk bleek de 

als altijd gedetailleerde routebeschrijving niet alleen 

in zijn plaatsaanduidingen maar ook in de 

voorspelde vogelsoorten buitengewoon 

betrouwbaar te zijn opgesteld. 

In het begin leek dit er nog niet direct uit te komen 

met tamelijk lege plasjes naast het berijdbare 

gedeelte van de Oostvaardersdijk. Ook toen al 

vielen er echter opvallende zaken te noteren. Zo kon 

de opsteller van de route, hiertoe aangescherpt 

waarschijnlijk door het voorrijden, als een van de 

weinigen vanuit de auto enkele Pestvogels 

waarnemen.  

Naast de dijk was in het gras voor iedereen een aan 

zijn prooi plukkende Slechtvalk goed 

waarneembaar. Sommigen meenden aansluitend 

een Smelleken en een Sperwer te zien 

voorbijvliegen, maar hierover bestond minder 

eenduidigheid. 

Bij het gemaal De Block van Kuffeler was een 

eigenaardige speling der natuur te zien: een albino 

Meerkoet. Een enkele meer beginnende waarnemer 

meende in de gauwigheid hierin een Nonnetje te 

zien, maar deze vogelsoort zou ons deze keer als 

enige der aangekondigden verborgen blijven.  

Na een tourtje Almere en een korte wandeling over 

‘vogelboulevard’ het Jan van den Boschpad 

ontvouwde zich een prachtig panorama over de 

westzijde van de Oostvaardersplassen. Dit gebied, 

dat oorspronkelijk nog een industrie bestemming 

had, heeft zich in ruim 30 jaar ontwikkeld tot het 

grootste aaneengesloten moerasgebied in Nederland 

met een zeer waardevolle flora en fauna.  
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Het is daarmee vergelijkbaar met bijvoorbeeld de 

Camargue in Frankrijk en ontving in 1999 het 

Europees diploma voor Natuurbeheer. 

Excursiedeelnemer en tevens NIJC-voorzitter Leo 

Schaap wees nog even op de waarde van dit gebied 

als vroege schaatsmogelijkheid. Iets wat indertijd 

door Jelle van Dijk, die zoals bekend altijd een 

kijker bij zich draagt, al was ontdekt, maar die 

vanwege het dermate dunne karakter van de ijsvloer 

zich zodanig voort diende te reppen dat hij aan een 

behoorlijke kijkerwaarneming nauwelijks 

toekwam. 

Wij waren hier echter niet alleen gekomen voor 

anekdotes en loftuitingen maar voor waarnemingen 

en daar was niets mis mee. Temidden van 

edelherten, Heckrunderen en Konikpaarden waren 

onder meer Grote Zilverreigers, Kleine en Wilde 

Zwanen, Grote Zaagbekken en Bergeenden te 

bewonderen. 

In de verte werd ook nog eens een Zeearend ontdekt, 

die zittend naast een boompje weliswaar niet de 

elegantie had even op te vliegen maar toch 

voldoende met zijn kop bewoog om een imposante 

en levensechte indruk te maken.  

Een roofvogel in een naburige boom zorgde voor 

enige discussie tussen Buizerd en Kiekendief 

alvorens hij op basis van 

vooral staartlengte definitief 

als Havik kon worden 

gedetermineerd.  

Vanuit het naburige riet werd 

al enige tijd het 

onmiskenbare geluid der 

Baardmannetjes gehoord en 

uiteindelijk kon een groep 

van zeven, langdurig 

foeragerend in de pluimen, 

met het zonlicht erop 

uitstekend worden waar-

genomen.  

Dichtbij waren ook nog een 

enkele Rietgors en diverse 

verlate Rood-borsttapuiten te 

zien. 

Op weg naar de beide 

Praambulten werd in de 

berm gestopt voor wat zich 

als een betrekkelijk kleine 

groep ganzen liet aanzien, 

maar wat bij verschijnen van 

een tractor plus roofvogel 

uiteindelijk om een groep 

van zo’n drieduizend ganzen 

bleek te gaan. Voornamelijk 

Grauwe Ganzen, maar ook Kol- en Rietganzen die 

omhoog en over wolkten, begeleid door enkele 

Watersnippen. Een magnifiek gezicht. 

Vanaf de Grote en de Kleine Praambult konden een 

Torenvalk en een Ruigpootbuizerd worden 

gesignaleerd. Ook veel eendensoorten als 

Wintertaling, Smient, Brilduiker, Pijlstaart, Krak-, 

Slob-, Kuif- en Tafeleend met daarnaast nog Zilver- 

en Goudplevieren. 

Richting het bezoekerscentrum werd aanvankelijk 

vruchteloos gestopt om de hier aanwezige 

Klapekster te zien, maar opnieuw bewees zich het 

nut van een grotere en veelal getrainde groep 

waarnemers, want al gauw kregen Jan Jacobs en 

Leo Schaap deze fraaie klauwier in het beeld van 

telescoop en kijker. Tot tevredenheid van een ieder, 

niet in het minst een speciaal gearriveerde Japanner, 

was de vogel op jacht naar insecten zowel biddend 

als jagend van alle kanten te bewonderen. 

Van hier was het een korte wandeling naar de 

waarnemershut De Zeearend, die weliswaar veel 

bezoekers trekt maar tevens wat ongelukkig op het 

zonlicht is aangelegd, zodat voorbijvliegende 

vogels een wel zeer mysterieus maar ook vaak 

onduidelijk karakter hebben.  

Voor de natuurminnaar wat minder ernstig, maar 

voor de echte vogelaar een crime. Dit 

keer was het echter een combinatie 

van invallend zonlicht en mooie 

waarnemingen, waarbij vooral het 

verschijnen van twee Zeearenden en 

enkele Blauwe Kiekendieven ook de 

meest verwende vogelaar tot diepe 

tevredenheid stemde. 

Hier viel nog maar weinig aan toe te 

voegen, zodat de excursie met dank 

aan de culinaire kennis van Cock 

Schrameijer besloten kon worden in 

het gerenommeerde restaurant  

’t Dijkhuisje met schitterend uitzicht 

over de haven van Lelystad. 

Enigszins rozig en buitengewoon 

content keerden alle deelnemers 

huiswaarts.  

Mocht u als niet aanwezige lezer 

jaloers zijn geworden, dan is er een 

herkansing op woensdag 29 

december wanner de volgende 

excursie - traditioneel bekend staand 

als de ganzenexcursie - ’ochtends om 

8 uur van het Jan Verwey 

Natuurcentrum naar het Zuid-

Hollandse en Zeeuwse Deltagebied 

vertrekt. 

 



 30 

Paddestoelen Werkgroep Noordwijk 
 
Iedereen die belangstelling heeft voor paddestoelen 

en er zich meer in wil verdiepen kan dit doen door 

deel te nemen aan de paddestoelenwandelingen. 

Deze houden we één keer per maand, steeds op de 

2e zaterdag. We bezoeken afwisselend de 

Coepelduynen, Leeuwenhorst, de Noordduinen en 

het Langeveld Zuid-Hollands Landschap. 

In het veld worden de vondsten zoveel mogelijk op 

naam gebracht. Wat we niet direct kunnen 

benoemen nemen we mee naar de 

determinatieavonden. Deze worden gehouden op 

de daaropvolgende maandagavond in het Jan 

Verweij Natuurcentrum. 

Heb je belangstelling voor paddestoelen, neem dan 

contact op met Lutgarde Roelandt, tel. 071-

3610396 of met Edwin Maassen, tel. 071-5138236. 

Je krijgt dan een opgave met tijd en plaats voor de 

wandelexcursies voor 2005. 

 

 

Weidevogelbescherming in Noordwijk 

 
Dick Pekelharing  

 

Zo, het seizoen 2004 zit er weer op en dat betekent 

ook weer de kans om u te melden wat er allemaal 

gebeurd is.  

Toen ik nogal naïef in 1996 aanbood om wat 

administratieve werkzaamheden te doen op de 

computer met het nieuwe weidevogelprogramma 

dat net was ontwikkeld, had ik nooit gedacht dat ik 

dat in 2004 voor de negende keer zou gaan doen. 

Wat betreft de algemene toestand van de 

gruttostand, moet ik helaas melden dat die in het 

gehele land steeds verder achteruitholt. In 2002 

meldde ik, dat het aantal paren tussen 1990 en 2000 

was afgenomen van 87.000 tot 58.000. Op dit 

ogenblik wordt geschat dat dit verder gedaald is 

naar een zo’n 45.000 paren. En de verwachtingen 

blijven somber.  

Er zijn vorig jaar nieuwe initiatieven genomen om 

de achteruitgang te stoppen.  

Door een aantal natuurbeschermingsorganisaties is 

er een plan gemaakt : Nederland-Gruttoland.  

Dit plan moet het aantal paartjes weer opkrikken tot 

60.000. Een van de acties was het plan voor 

zogenaamde gruttoboerderijen. Niet dat de boer zijn 

vee verruilt voor het kweken van grutto's. Maar op 

40 boerderijen wordt er drie jaar lang  

 

 

Gezocht naar de beste methoden om het " boeren"  

te combineren met (vooral) gruttobescherming.  

 

Via een gift van de Sponsorloterij zal dit streven 

worden betaald. De resultaten zullen door 

onderzoekers op de voet worden gevolgd.  
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Wat betreft de eigen groep zijn er enkele 

opmerkelijke feiten te melden.  

Het meest betreurenswaardige feit is het overlijden,  

vlak voor de start van dit seizoen, van een van onze 

vrijwilligers.  Frits werd 68 jaar.  

Hij was jarenlang de leider van een groep die zich 

bij Sassenheim bezighield met de weidevogel-

bescherming. 

De verdere bijzonderheden waren als volgt: 

 

- Eén vrijwilliger bedankte aan het eind van 

het seizoen. 

 

- Op een terrein waar in vroegere jaren 

nauwelijks iets gevonden was en waar al 

enkele jaren niemand werd ingezet, kon ik 

een nieuwe vrijwilliger inzetten. 

Met groot resultaat: 13 nesten, waar van 10 

Kieviten, 2 Scholeksters en een Tureluur. 

Prima , Tjebbe. 

 

-  Sinds enkele jaren wordt ( op 4 ha. ) ook 

gezocht op bollenvelden en met opvallend 

succes. De score was dit jaar ongeveer 

gelijk aan vorig jaar. Maar wel bijzonder 

was de vondst van een patrijzennest met 13 

eieren, waarvan er 12 zijn uitgekomen. 

Tevens bleek in een bollenschuur een 

Mandarijneend met succes te hebben 

gebroed. 

 

-  In een niet bij onze terreinen behorend 

braakliggend bollenveld is een kleine 

kolonie Visdieven neergestreken. Door de 

medewerking van de eigenaar is dit stuk 

verder ook met rust gelaten. Dat resulteerde 

in 10 à 12 nesten met veel uitgekomen 

jongen. 

 

Traditioneel werd het seizoen afgesloten met de 

slotavond in het Jan Verweycentrum.  Ook 

traditiegetrouw was het feit, dat de opkomst weer 

bijzonder laag was. Voor de tweede keer op rij 

hadden we geen diapresentatie door 

Landschapsbeheer Zuid-Holland omdat de 

regiocoördinator nog niet in goeden doen was.  

 

Kijken we naar de resultaten van dit jaar, dan 

moeten we constateren, dat er beter is gescoord dan 

vorig jaar. 

Het aantal nesten steeg lichtjes, maar het 

belangrijkste feit was de stijging van het aantal 

"echte" weidevogels. (Hiertoe reken ik de Grutto, de 

Kievit, de Scholekster en de Tureluur).  Het aantal 

nesten "uit" van deze vier soorten steeg van 74 naar 

87. 

Opvallend was verder het verdwijnen van de 

Kuifeend en de Slobeend uit onze tabellen. 

Toch blijven de zorgen over de kansen voor de 

Grutto om de onbetwiste koning van de weide te 

blijven. De overige weidevogels als Kievit, 

Scholekster en misschien ook de Tureluur, zijn toch 

wat minder gebonden aan het boerenweiland dan de 

Grutto. Deze vogels hebben alternatieve 

nestplaatsen weten te vinden. 

Naast de ongunstige ontwikkelingen in het 

boerenbedrijf, neemt ook de beschikbare grond 

verontrustend af. 

Aan het eind van dit seizoen kwam de melding dat 

een bepaalde boer zijn grond had verpacht aan een 

andere boer. Deze boer voelde echter niets voor 

mensen op zijn land. En hij was vooral niet gesteld 

op moeilijke manoeuvres bij het maaien om om de 

nesten heen te rijden en om rondom zo'n nest ook 

nog wat gras te laten staan. Dit kost ons wederom 

een aantal hectares, nl. 20.  

Want je bent natuurlijk wel aangewezen op de 

medewerking van de boer. 

 

 

 

Het resultaat van onze groep zag er voor het 

afgelopen seizoen (2004) uit als volgt : 

 

 

Soort  RESULTAAT   

 Aantal 

nesten    

Bekend Uit    Niet 

uit 

grutto 12 11 11 - 

kievit 71 68 64 4 

tureluur 5 5 5 - 

scholekster  13 11 7 4 

patrijs 1 1 1 - 

wilde eend  10 10 10 - 

 meerkoet  12 12 4 8 

     

TOTAAL 124 118 102 16 
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Verslag Paddenbescherming 2004 
 
 

Elk voorjaar trekken ’s nachts duizenden padden 

vanuit de duinen naar de poldersloten in het 

Langeveld te Noordwijk om zich in het water voort 

te planten. Daarvoor moeten ze altijd een druk 

bereden weg oversteken, waarbij veel padden 

doodgereden worden. Om zoveel mogelijk dieren te 

redden worden de wegen ’s nachts afgezet met 

hekken. Dit gebeurt door leden van de 

Paddenwerkgroep van de Vereniging voor Natuur 

en Vogelbescherming Noordwijk, die vanaf eind 

februari tot eind april ’s avonds gaan kijken of er 

veel paddentrek plaats vindt. Is dat het geval, dan 

worden de wegen afgezet voor het doorgaande 

verkeer, dat dan van een alternatieve route gebruik 

kan maken. 

 

Zachte winter 

 

Het was dit jaar voor de 31e keer dat onze vereniging 

de paddenbescherming in het Langeveld op zich 

nam.  

Het jaar begon met een zachte en natte maand 

januari, gevolgd door een eveneens natte en zachte 

maand februari. Vooral de eerste helft van februari 

was uitzonderlijk warm: op 4 februari werd het 18º 

C. en regende het langdurig.  

Om erop voorbereid te zijn dat de padden wel eens 

heel vroeg uit hun winterslaap zouden kunnen 

komen is al vroeg aan de Gemeente Noordwijk 

gevraagd om de hekken en de verlichting zo spoedig 

mogelijk te plaatsen. Gelukkig bleek dat mogelijk 

en al op 10 februari was alles geplaatst en 

aangesloten. Op verschillende dagen vond toen al, 

hoewel op kleine schaal, al paddentrek plaats, maar 

dat was eigenlijk toch veel te vroeg voor de tijd van 

het jaar. 

Na 19 februari daalde de temperatuur sterk en vroor 

het bijna elke nacht. Dit duurde ruim 3 weken en in 

die tijd was er van paddentrek dan ook geen sprake. 

Vanaf 12 maart ging de temperatuur weer sterk 

stijgen en regende het regelmatig. De padden waren 

toen goed wakker en gedurende 10 dagen trokken 

ze massaal de sloten in. De wegen werden in die 

periode dan ook dagelijks afgezet. 

Vanaf 22 maart breekt er weer een frisse periode aan 

met bijna iedere dag nachtvorst en dus geen 

paddentrek.  

Vanaf 29 maart wordt het weer een stuk warmer, 

met dagelijks temperaturen rond 15º C. Er komt dan 

een tweede golf van trekkende padden op gang en 

de wegen worden weer iedere nacht afgesloten. 

Na 5 april volgt een wekenlange koele periode, 

waarbij iedere dag nog wel enkele padden worden 

gezien, maar meestal zijn dit dieren die uit de sloot 

komen en weer terug de duinen intrekken. De 

wegen worden in die tijd niet meer afgesloten en 

daarmee is de paddentrek dit jaar vroeg gestart en 

ook vroeg weer afgelopen. 

 

Slachtoffers 

 

Wat betreft het aantal doodgereden padden kunnen 

we melden dat er dit jaar veel meer padden 

slachtoffer van het verkeer zijn geworden dan in het 

jaar 2003.  

We telden er dit seizoen 2883 tegen 2495 in 2003. 

Toen was er een dalende lijn in het aantal dode 

padden. Wel moet hierbij opgemerkt worden, dat 

bijna driekwart van de slachtoffers valt ten zuiden 

van de Jeugdherberg namelijk 2080 van totaal 2883 

padden.  

Dit gedeelte van de weg langs de binnenduinrand 

kan helaas om verkeerstechnische redenen niet 

afgesloten worden.  

Hiermee lijkt het alsof de paddenbescherming zijn 

vruchten afwerpt. Omdat we echter niet weten 

hoeveel padden wel succesvol de weg overgestoken 

hebben, kun je hiermee nog niet per trajectvak het 

succes van de paddenbescherming aflezen. Maar het 

simpele feit dat er op het onbeschermde stuk bijna 3 

maal zoveel padden sneuvelen als in het 

beschermde gedeelte, zegt wel voldoende. 

Ook heeft een deel van de paddenpopulatie zich 

voortgeplant in de twee poelen bij de 

Langevelderslag en in het al gegraven deel van de 

duinbeek, die daarmee in dat opzicht zijn 

bestaansrecht al duidelijk bewezen heeft. 

 

Hekken en verlichting 

 

Wat betreft het functioneren van de hekken en 

lampen hebben we het afgelopen jaar niet te klagen 

gehad. Slechts 1 schijnwerper heeft het een keer af 

laten weten maar was door Wijkbeheer Gemeente 

Noordwijk weer spoedig vervangen.  

Op de beide buitenste draaihekken zijn behalve 

nieuwe inrij-verbodsborden ook extra waar-

schuwingsborden aangebracht, met daarop fraai 

afgebeeld een overstekende pad, uitgevoerd als 

sticker en vervaardigd door Frans Ruigrok.  

We denken dat het hiermee voor het verkeer nog 

duidelijker is waarom de wegen afgesloten zijn. 
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Excursie 

 

Op 19 maart vond er een nachtelijke paddenexcursie 

plaats voor een groep van 20 kinderen van een 

basisschool uit Sassenheim. Ze gingen, samen met 

hun ouders de paddentrek bekijken. Ze stuitten 

daarbij in het donker op tientallen padden, sommige 

al in paartjes, die zich van schrik voor de vele 

zaklantaarns, plat tegen de grond drukten. Ze 

werden door de kinderen liefdevol maar ook wel een 

beetje benepen opgepakt en naar de sloot gebracht.  

Ook zagen we verschillende kikkers en salamanders 

op weg naar de sloot. Ook zagen ze in het donker op 

het Zweefvliegveld een groep damherten in de 

schijnwerpers en de oplichtende ogen van een vos 

en enkele reeën in de duinen, wat door de kinderen 

als heel spannend en ook wel een beetje eng werd 

ervaren. 

 

Toekomst 

 

Het Zuid-Hollands Landschap was van plan om 

deze winter in het terrein langs de Vogelaardreef het 

tweede deel van de duinbeek aan te leggen, vanaf 

het zweefvliegveld naar de al gegraven beek bij de 

Langevelderslag.  

Alle vergunningen zijn inmiddels verleend, maar de 

start van de werken is verschoven vanwege een 

aantal bezwaren, die door bloembollenkwekers in 

de polder tegen de plannen zijn ingediend. Zij 

vrezen schade te lijden door de aanleg van de beek 

en het plaatsen van een scherm als 

grondwaterkering langs de Vogelaardreef. Juist dit 

scherm is bedoeld om overlast door grondwater in 

de polder te voorkomen. Het afhandelen van deze 

bezwaren zal zoveel tijd vergen, dat de 

werkzaamheden niet meer in dit winterseizoen 

kunnen worden uitgevoerd.  

Ook de padden zijn hiervan de dupe, want langs 

deze duinbeek zouden een viertal paddenpoelen 

worden gegraven, welke op den duur een goed 

alternatief moeten gaan vormen voor hun 

gevaarlijke oversteek naar de sloot aan de overkant 

de Vogelaardreef.  

We hopen voor de padden op een spoedige en 

gunstige uitslag van de bezwaarprocedures. 

 

 

De mensen die zich dit jaar met de 

paddenbescherming hebben beziggehouden zijn 

Wim Baalbergen, Wil Heemskerk, Martha 

Baalbergen, Jaap Eisenga, Kees Erkelens, Piet van 

der Luyt, Piet van Dijk, Frans Ruigrok, Annelies 

Marijnis, Ineke van Dijk, Herbert de Bruijn, Siem 

de Haas, Piet Broekhof, Martijn Kosterman, Bart 

Noort, Wim Breukers, Jelle van Dijk en Jan Jacobs. 

 

Wij danken hen voor hun inzet en hopen dat zij 

volgend jaar weer van de partij zullen zijn. 

Ook willen we Jaap Wassenaar en zijn collega’s van 

Wijkbeheer Noordwijk bedanken voor het verzorgen 

van het materiaal in het Langeveld. 
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Veldwaarnemingen juli augustus en september 2004 
 

Grauwe Gans  45  06-07  over zee naar N  JD 

Grote Canadese Gans  42  19-09  Polder Hoogeweg  PS   

Bergeend  123  31-08  over zee Z  7.40-8.40  HV 

Grote Zee-eend  1  25-09  over zee zuid  AS 

Krakeend  213  11-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

hybride Wilde Eend x 

Krakeend 

 1  04-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV  

Pijlstaart  9  14-08  over zee Noordwijk  PS/JD 

   36  23-09  over zee  JD 

   3  26-09  over zee zuid  AS 

Middelste Zaagbek  4  11-07  over zee Noordwijk  PS   

Zomertaling  2  19-07  over zee  JD 

   3  09-08  over zee N 8.00-10.00  HV/JD/JJ 

Roodkeelduiker  1  19-09  over zee Noordwijk  PS/HS 

   1  25-09  zomerkleed over zee zuid  AS 

   1  26-09  over zee zuid  JJ/PS/JD/AS 

Parelduiker  1  25-08  over zee Noordwijk  PS/JD/AS 

   1  25-09  zomerkleed over zee noord  AS 

Dodaars  1  31-07  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   4  11-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  19-09  Vijver Leeuwenhorst  JR 

Roodhalsfuut  1  14-08  over zee Noordwijk  PS  

Noordse Stormvogel  1  19-09  over zee Noordwijk  PS/HS/AM 

   2  22-09  over zee  JD 

   1  23-09  over zee  JD 

Grauwe Pijlstormvogel  2  12-09  over zee zuid (07.15 – 10.15) AS/JD/PS/AM 

   1  19-09  over zee Noordwijk  PS/HS/AM 

   1  23-09  over zee zuid (16.00 – 18.00)  AS 

Noordse Pijlstormvogel  1  12-09  over zee noord (07.15 – 10.15)  AS 

   1  15-09  over zee  JD 

   2  20-09  over zee  JD/HV/JJ 

   2  21-09  over zee  JD 

   5  21-09  over zee zuid (16.00 – 18.00)  AS 

   6  22-09  over zee  JD 

   4  23-09  over zee  JD/HV/JJ 

Vaal Stormvogeltje  2  25-8  over zee Noordwijk  PS/JD/AS 

   1  12-09  over zee noord (07.15 – 10.15)  AS/PS/JD 

   1  21-09  over zee zuid (16.00 – 18.00)  AS 

   7  22-09  over zee in 4 u  JD 

   6  23-09  over zee zuid (16.00 – 18.00)  AS 

   44  23-09  over zee in 5 u  JD/HV 

   4  24-09  over zee Katwijk Z  PS 

   2  24-09  over zee  JD/HV/JE 

   2  25-09  over zee zuid (07.30 – 10.30)  AS/JD 

Jan-van-gent  101  18-07  over zee in 2 uur  JD 

   110  09-08  over zee in 1 uur (maandrecord)  JD/HV/JJ 

   88  16-08  over zee in 1 uur  JD 

Aalscholver  193  19-07  over zee in 1 uur (maandrecord)  JD 

   342  02-08  over zee in 1 uur (maandrecord)  JD 

Kleine Zilverreiger  5  30-07  Zwetterpolder  BB 

Blauwe Reiger  73  29-07  over zee in 2 uur  JD 

Ooievaar  1  05-08  overvliegend Zwetterpolder zuid  AS 

   3  09-08  opvliegend paardenwei Bronsgeest  AS 

Lepelaar  7  01-07  weilanden Zwetterpolder  AS 

   2  05-08  Zwetterpolder  AS 

   6  15-08  overvliegend Zwetterpolder zuid  AS 
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 Lepelaar  6  18-08  overvliegend Oud-Leeuwenhorst zuid  AS 

   3  19-08   Polder Hoogeweg  AS 

   5  25-08  Elsgeesterpolder  AS 

   5  31-08  weilanden Zwetterpolder  AS 

   27  05-09  over zee zuid  AS 

   12  05-09  overvliegend Oud-Leeuwenhorst  AS 

   5  18-09  overvliegend Zwetterpolder zuid  AS 

  1  28-07  laag overvliegend en weer landend  

Speeltuin De Zilk 

  RJ 

Slangenarend  1  31-07  laag overvliegend richting  

Noordwijkerhout Sollasi 

  RJ 

Wespendief  1  20-07  boven Sint-Bavo N’hout  JD 

   1  08-08  over Duinpark  JD 

   1  19-08  overvliegend Polder Hoogeweg zuid  AS 

   1  02-09  over Noordwijk-Binnen Z  HV 

   1  03-09  laag overvliegend en recht op me af Sollasi   RJ 

Zwarte Wouw  1  10-08  cirkelend boven Leidse Vaart VAM Noordwijkerhout  AS 

   1  10-08  over Noordwijk-Binnen Z  HV/DP 

   5  07-09  over Noordwijk-Binnen Z 13.45-14.15  HV 

Bruine Kiekendief  1  31-07  overvliegend Noordwijk-Binnen  AS 

   2  09-08  over Duinpark  JD 

   1  15-08  overvliegend Coepelduynen zuid  AS 

   1  25-08  overvliegend Elsgeesterpolder zuid  AS 

   1  28-08  over zee zuid  AS  

   5  02-09  over Noordwijk Binnen  Z 14.00-15.00  HV 

   2  02-09  over Koepelweg zuid  JJ 

   2  04-09  over Pr. Bernhardstraat zuid  JJ 

Blauwe Kiekendief  1  30-07  over Duinpark  JD 

   1  31-07  over Duinpark  JD 

Havik  1  22-07  over Oosterduinse Meer naar duin   RJ 

Havik  1  27-07  Leidse Vaart Lisse  JR 

   1  31-07  Leidse Vaart Lisse  JR  

   1  05-08  jagend Oud-Leeuwenhorst  AS 

   1  15-08  jagend Coepelduynen  AS 

   1  04-09  over Pr. Bernhardstraat oost  JJ 

Visarend  1  10-09  over zee  JD 

Smelleken  1  15-07  jagend tussen grote groep zwaluwen Sollasi   RJ 

   1  25-09  over zee zuid  AS 

   1  26-09  over zee zuid  JJ/PS/JD/AS 

Boomvalk  2  21-07  paartje boven Sancta Maria  JJ 

Boomvalk  1  23-08  overvliegend Sollasi   RJ 

Slechtvalk  1  02-08  over zee  JD 

   1  10-09  over zee  JD/RS 

   1  20-09  over zee  JD 

   1  27-09  over zee  JD 

Patrijs  1  05-09  opgejaagd uit bollenland door hond Oosterduinse 

Meer 

  RJ 

Bontbekplevier  49  29-08  over zee Noordwijk   PS 

Goudplevier  51  09-08  over zee Z 8.00-10.00  HV/JD/JJ 

Zilverplevier  28  10-08  over zee Z  7.45-8.45  HVJD 

Kanoet  7  09-08  over zee zuid  JJ/JD/HV 

   1  28-08  over zee noord  AS 

   2  12-09  over zee zuid (07.15 – 10.15)  AS 

   9  21-09  over zee zuid (16.00 – 18.00)  AS 

Kleine Strandloper  6  28-08  over zee zuid  AS 

Paarse Strandloper  1  21-09  over zee  JD 

Kemphaan  1  09-08  over zee Z  HV/JD/JJ 

   2  28-08  Polder Elsgeest  PS   

Watersnip  47  09-08  over zee Z  8.00-10.00  HV/JD/JJ 



 36 

 Watersnip  6  20-09  over zee zuid  JJ/JD/HV 

Regenwulp  1  04-07  over zee Noordwijk  PS /JD 

   1  11-07  over zee Noordwijk  PS  

   1  11-07  Binnenwatering Katwijk overvliegend  PS   

   1  09-08  over zee zuid  JJ/JD/HV 

   7  13-08  over KW boulevard zuid  JJ 

   1  28-08  Polder Elsgeest overvliegend  PS 

   1  05-09  roepend overvliegend Sollasi  RJ 

Grutto  7  29-07  over zee  JD 

Groenpootruiter  1  11-08  overvliegend Coepelduynen  AS 

   13  22-08  over zee Katwijk Z  PS 

   4  02-09  op strand bij paal 79  HV 

Witgat  1  31-07  Leidse Vaart Lisse  JR  

   1  19-08  Elsgeesterpolder  AS 

   1  25-08  Elsgeesterpolder  AS 

   1  06-09  Wantveld Katwijk overvliegend Z  PS 

Bosruiter  1  09-08  over zee Z  HV/JD/JJ 

   1  19-09  Polder Elsgeest  PS   

Overloper  4  22-07  in 1 groep over het meer Oosterduinse Meer  RJ 

   1  23-08  Noordwijk Dahliastraat  AM 

Middelste Jager  1  12-09  ad. Over zee zuid (07.15 – 10.15)  AS/PS 

   1  23-09  over zee zuid (16.00 – 18.00)  AS 

Kleine Jager  1  25-07  over zee  JD 

   1  31-07  over zee Noordwijk  PS 

   10  23-09  over zee zuid (16.00 – 18.00)  AS 

   5  26-09  over zee zuid  JJ/PS/JD 

Grote Jager  1  26-07  over zee  JD 

   1  01-08  over zee  JD/PS 

   1  16-08  over zee  JD 

   1  25-08  over zee Noordwijk  PS/JDAS 

   3  21-09  over zee zuid (16.00 – 18.00)  AS 

   2  22-09  over zee  JD 

   4  23-09  over zee  JD/HV 

   3  23-09  over zee zuid (16.00 – 18.00)  AS 

   2  24-09  over zee  JD 

   1  25-09  over zee zuid (07.30 – 10.30)  AS 

Zwartkopmeeuw  1  01-07  over zee  JD 

    1  18-07  over zee  JD 

   1 juv.  19-07  over zee  JD 

   2  20-07  over zee  JD 

   1  23-07  Vinkeveld omgeploegd landje  AM 

   1 juv.  29-07  over zee  JD 

   2 juv.  04-08  over zee  JD 

Dwergmeeuw  1  25-07  over Duinpark  JD 

   4  12-09  over zee zuid (07.15 – 10.15)  AS 

   1  20-09  over zee zuid  JJ/JD/HV 

   2  21-09  over zee zuid (16.00 – 18.00)  AS 

   14  24-09  over zee zuid (16.30 – 17.00)  AS 

   4  26-09  over zee zuid  JJ/PS/JD 

Vorkstaartmeeuw  1  26-09  over zee zuid  JJ/PS 

Geelpootmeeuw  1 ad.  23-07  Vinkeveld  JD 

   1  01-08  strand Coepelduynen Katwijk 3kj  PS 

   3  01-08  Binnenwatering Katwijk 2 ad  13kj  PS   

   1  07-08  strand Noordwijk ad  PS 

   2  15-08  Binnenwatering Katwijk ad  PS 

   1  16-08  op strand paal 81-71  HV 

   1  25-08  ad. Elsgeesterpolder  AS 

   1  02-09  op strand bij paal 72  HV 

Geelpootmeeuw  2  25-09  Binnenwatering Katwijk 2kj  PS 
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Pontische Meeuw 1 ex. 3e kj  09-07  op strand bij zeetrekhut  JD 

Grote Burgemeester  1  11-07  Binnenwatering Katwijk2kj eerst  

op Wantveld 

 PS 

   1.  26-07  2e kj over zee  JD 

Drieteenmeeuw  1  10-08  juveniel over zee  JD 

   2  14-08  over zee Noordwijk  PS/JD 

   1  12-09  over zee noord (07.15 – 10.15)  AS 

   6  23-09  over zee zuid (16.00 – 18.00)  AS 

   4  23-09  over zee zuid (16.30 – 17.00)  AS 

   1  25-09  over zee tp  AS  

Reuzenstern  1  18-07  roepend overvliegend De Blink   RJ 

Visdief  273  16-08  op strand paal 81-71  HV 

Noordse Stern  12  04-09  over zee Noordwijk  PS 

Dwergstern  2  10-07  over zee Noordwijk  PS/JD 

   3  27-07  over zee  JD 

   1  14-08  over zee Noordwijk  PS/HV 

   4  22-09  over zee  JD 

Zwarte Stern  35  08-08  over zee Noordwijk  PS/AM 

   18  09-08  over zee Z  8.00-10.00  HV/JD/JJ 

   33  14-08  over zee Noordwijk  PS/HV 

   13  16-08  op strand paal 81-71  HV 

   12  16-08  over zee in 1 uur  JD 

   8  19-08  over zee zuid  AS 

   29  22-08  over zee noord  JJ/PS/AM 

   4  28-08  over zee noord  AS 

   33  09-09  over zee in 1 uur (maandrecord)  JD 

   10  12-09  over zee noord (07.15 – 10.15)  AS 

   24  21-09  over zee zuid (16.00 – 18.00)  AS 

   1  25-09  over zee zuid  AS 

   1  26-09  over zee zuid  AS 

  1  20-09  over zee Z  HV/JD/JJ 

Zeekoet  2  03-07  over zee Noordwijk N  PS 

Gierzwaluw  2856  08-08  over Noordwijk aan Zee 20.30-21.30u  JD 

   42  09-08  over zee Z 8.00-10.00  HV/JD/JJ 

   3882  09-08  over Noordwijk aan Zee 19.30-21.30u  JD 

   94  09-08  over Noordwijk-Binnen Z 20.50-21.50  HV 

   96  10-08  over zee in 3 u  JD 

   74  10-08  over zee Z  7.45-8.45  HV/JD 

   1  02-09  over Noordwijk-Binnen Z  HV 

IJsvogel  1  01-08  Leidse Vaart Lisse  JR 

   1  02-08  Leidse Vaart N'hout  JR  

   1  05-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Groene Specht  1  25-07  Zwetterpolder  JR  

Boomleeuwerik  2  18-09  over Driehoek zuid  JJ 

Oeverzwaluw  8  18-09  over Driehoek zuid  JJ 

Huiszwaluw  4  18-09  over Driehoek zuid  JJ 

Duinpieper  1  03-09  Puinhoop  AM 

Oeverpieper  1  24-09  Binnenwatering Katwijk overvliegend  PS   

Grote Gele Kwikstaart  1  04-09  strand Noordwijk Z  PS   

   6  18-09  overvliegend Coepelduynen zuid  AS 

   2  25-09  over zee zuid  AS 

   3  26-09  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

Paapje  1  03-08  Leidse Vaart Lisse  JR  

   5  11-08  Coepelduynen nabij Puinhoop  AS 

   5  23-08  Gerleeweg  AM 

Paapje  2  04-09  Puinhoop Katwijk  PS   

Paapje  2  06-09  Wantveld Katwijk  PS   

   1  18-09  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   3  19-09  Gerleeweg  AM 
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Tapuit  2  19-09   Gerleeweg AM 

Waterrietzanger  1  04-09  in de bosjes op de Puinhoop Coepelduynen  AS/AM 

Bonte Vliegenvanger  1  11-08  Coepelduynen Zwarte Pad  AS 

   2  18-08  Coepelduynen Noordwijk  AS 

Glanskop  1  30-07  tuin Duinpark  JD 

Zwarte mees  1  24-07  Duindamse Slag  AM 

   1  28-08  noordduinen Duindamse Slag  AS 

Kuifmees  2  28-08  in douglasspar Sollasi   RJ 

Ringmus  7  03-07  Coepelduynen Noordwijk zeereep  PS   

Kruisbek  10  31-07  overvliegend Coepelduynen zuid  AS 

   5  29-08  Puinhoop Katwijk  PS   

   4  18-09  overvliegend Coepelduynen zuid  AS 

   15  19-09  Coepelduynen Noordwijk Z  PS   

Appelvink  2  17-06  bij Geversbaan  RvS 

Ortolaan  1  03-09  Puinhoop  AM 

     

Exoten:     

Halsbandparkiet  2  29-07  over Noordwijk-Binnen  HV 

   3  31-07  landgoed Offem Noordwijk (2 adult + 1 juveniel)  AS 

   1  15-08  overvliegend Boekerslootlaan  AS 

   2  26-09  vd Berghstichting Noordwijk  AS 

Malabar Parakeet  1  04-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AS 

     

Zoogdieren:     

Grijze zeehond  1  22-08  in branding t.o.zeetrekhut  JJ/AM/PS 

   1  23-08  in zee voor telpost N  HV 

 

 

Waarnemers: 

 

BB = Bas v.d. Burg 

JD = Jelle van Dijk 

JE = Jaap Eisenga 

JJ = Jan Jacobs 

RJ = Rob Jansson 

AM = Annelies Marijnis 

DP =  Dick Passchier 

JR = Job de Ridder 

AS = Ab Steenvoorden 

HS = Hans van Stijn 

PS = Peter Spierenburg 

RS = Rien Sluijs 

RvS = Rene van Rossum 

HV = Hein Verkade 
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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 
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