


2 

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 

Bestuur 

J. van Dijk (Jelle), voorzitter, L. Hellenberghof 32, 2202-XT Noordwijk

C.A. Schrameijer (Cock), secretaris, Chopinlaan 13, 2215 SL Voorhout

K. Vegter (Koene), penningmeester, Golfweg 39 , 2202-JH Noordwijk

J. Jacobs (Jan), Prins Bernhardstraat 7, 2202-LD Noordwijk

Mevr. P.J. Nooyen (Nel), Joh. Molegraafstraat 14, 2201-LK Noordwijk

Q.T.J. Sluijs (Rien), Bremkant 38, 2203-NG Noordwijk

Mevr.H.P.M. van Dijk (Ineke), Duinkant 20, 2203-NK Noordwijk

Contributie € 7,50 (minimaal) per jaar, ingaande 2005 

Gironummer: 2573795 t. n .v. Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 

Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptgiro meegestuurd. 

Ledenadministratie 

Adreswijzigingen en aanmelden nieuwe leden: Golfweg 39, 2202-JH Noordwijk 

De Strandloper 

De Strandloper is het kwartaalblad van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

Noordwijk 

De redactie bestaat uit: H. de Bruijn, C. Erkelens, W.J. Kuijper en C.M.J. Verweij 

Inleveren kopij gaarne op floppy of via email: Stakman Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk.   

keeserkelens@hotmail.com 

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

Oplage De Strandloper: 600 exemplaren.  

Homepage vereniging:  http://www.strandloper.nl  

Jan Verwey Natuurcentrum 
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tentoonstellingsruimte waarin de natuur in en rondom Noordwijk in beeld wordt gebracht. 

Voor groepenbezoek is het centrum het gehele jaar geopend. Contactadres: Mevr. H.P.M. van Dijk, 

Duinkant 20, 2203-NK Noordwijk. Tel. 071-3616954. 
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AGENDA 
 

Lezingen 
 

vrijdag 18 maart 2005  

Natuur in Zuid-Afrika 

door Cock Schrameijer 

 

vrijdag 15 april 2005 

Gierzwaluwen 

door Hein Verkade 

Jaarvergadering 

vrijdag  18 maart 2005 

Na bespreking van de jaarstukken: lezing Zuid-

Afrika 

Excursies 
zaterdag 16 april 2005  

Stinzenplanten op landgoed Huis te Manpad 

Vertrek: 14.45u vanaf Jan Verwey Natuurcentrum. 

Terug: 18.00u 

 

woensdag 27 april 2005 

Landgoed Offem: bomen, planten vogels 

Vetrek: 19.00u ingang Offem aan de Nieuwe 

Offemweg 

 

Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum 

 

zaterdag 2 april 2005  10.00-12.00u 

zaterdag 7 mei 2005  10.00-12.00u 

zaterdag 4 juni 2005  10.00-12.00u 

  

 

Jeugdactiviteiten 

 

vrijdag 11 maart 2005  19.30-21.30u 

Paddenbescherming 

 

zaterdag 16 april 2005  10.00-12.00u 

Weidevogelexcursie 

 

zaterdag 28 mei 2005  10.00-12.00u 

Duinexcursie 

 

zaterdag 18 juni 2005  10.00-11.30u 

Slootjesexcursie 

 

Bestuursmededelingen 
 

 

Plan Middengebied 

 
Op verzoek van de gemeente Noordwijk werd in 

januari 2004 gerapporteerd over de natuurwaarden 

van het middengebied. In een notitie werd 

benadrukt dat het gebied landschappelijk van 

betekenis is vanwege de beboste steilrand langs de 

Prins Hendrikweg grenzend aan een open gebied. 

Verder werd gewezen op de bijzondere flora in de 

kwelsloten langs de duinvoet. Op 12 januari 2005 

werd in de Northgo Scholengemeenschap een 

informatie-avond belegd waarop de directeur van 

Kuipers Compagnons, de bekende architect Ashok 

Bhalotra, zijn plan voor het middengebied 

ontvouwde. Dit plan voorziet in de bouw van 300 

woningen in het middengebied in combinatie met 

een landschapspark en een museum voor 

landschapskunst. Verder gaat dit plan uit van het 

zo lang mogelijk in stand houden van bollenteelt 

tussen Nieuwe Zeeweg en Dompad. 

Het bestuur heeft schriftelijk op dit plan 

gereageerd. Wij denken dat de bouw van 300 

woningen (tot maximaal vijf bouwlagen) een te 

sterke aantasting van de openheid van het 

middengebied is. Verder hebben wij de suggestie 

gedaan om in plaats van “zo lang mogelijk 

bollenteelt tussen Nieuwe Zeeweg en Dompad” te 

onderzoeken of hier een negen-holes golfbaan kan 

worden aangelegd.  

Een golfbaan op deze plaats is volgens ons een 

betere garantie voor het openhouden van het 

middengebied dan het vasthouden aan niet 

rendabele bollenvelden (volgens een 

onderzoeksrapport) op deze plaats. Een negen-

holes golfbaan kan bovendien de baan aan de Van 

Berckelweg overbodig maken, waarmee de druk 
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vanuit deze baan op Polder Hoogeweg is 

weggenomen. 

 

Bomen kappen in de Noordduinen 

 
Begin 2004 bereikte ons het verzoek van 

Staatsbosbeheer om het bos gelegen tussen de 

Duindamse Slag en de Weideweg (de toegangsweg 

tot de Noordwijkse Golfclub) op broedvogels te 

inventariseren. Dit in verband met voorgenomen 

kapwerkzaamheden in de eerste maanden van 

2005. In het voorjaar van 2004 werd een volledige 

broedvogel inventarisatie uitgevoerd door Annelies 

Marijnis en Ineke van Dijk. Op 21 oktober vond 

overleg plaats met de nieuwe boswachter, mevr. N. 

Lankamp. Hierbij werd gewezen op de vogelrijke 

delen in het terrein en de bomen die belangrijk zijn 

voor holenbroeders.  

Vervolgens werd een uitgebreide wandeling door 

het plangebied gemaakt. In de plaatselijke pers en 

op informatieborden maakte Staatsbosbeheer 

vervolgens duidelijk wat de bedoeling van de 

werkzaamheden zou zijn. Aan de bomen die 

verwijderd zijn is goed te zien dat er terdege 

rekening gehouden is met onze wensen. Zo vindt 

er flinke dunning plaats langs de binnenduinrand 

waar loofhout meer ruimte krijgt, terwijl aan de 

zeekant de bomen dichter op elkaar blijven staan. 

Ook heeft men veel dode bomen gespaard in 

verband met het belang voor holenbroeders. 

Sancta Maria 

 
Op het terrein van Sancta Maria gaat veel 

veranderen.  

Naast de ombouw van verscheidene paviljoens tot 

appartementencomplexen zal er ook veel 

woningbouw in de duurdere sector gerealiseerd 

worden.  

Als sluitstuk had de projectontwikkelaar een serie 

grote villa’s in gedachten die uitzicht zouden 

krijgen op het open poldergebied en de 

binnenduinrand. Hiervoor zou er gekapt moeten 

worden in de nu aanwezige houtwallen.  

Het bestuur ondernam actie naar de raadsfracties 

die vervolgens unaniem te kennen gaven dat het 

houtwallenlandschap niet mocht worden aangetast. 

Toen duidelijk werd dat het woongebied van 

Sancta Maria in de avond en nacht met een 

slagboom zou worden afgesloten, kwam het plan 

van een openbaar fietspad over het terrein te 

vervallen.  

Vervolgens kwam een plan op tafel waarin dit 

fietspad kan worden aangelegd in de zone tussen 

de duinen en het Sancta-terrein. Het bestuur heeft 

schriftelijk te kennen gegeven tegen deze optie te 

zijn. Dit fietspad zou namelijk op enkele 

honderden meters evenwijdig aan de duinvoet gaan 

lopen, waar reeds een goed fietspad ligt. 

Voorgesteld is een fietspad aan te leggen dat loopt 

van de hoek van de Kraaierslaan naar het 

Oosterduinse Meer. Volgens ons kan een dergelijk 

fietspad een duidelijke functie vervullen als 

verbinding tussen de campings en het Oosterduinse 

Meer. 

Maaien van bermen 

 
In de Strandloper van september 2004 werd 

uitvoerig bericht over de ondoorgrondelijke 

situatie wat het maaien langs de Haarlemmer-

trekvaartweg betreft.  

Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente 

Leiden de opdrachtgever moet zijn geweest. 

Onlangs werd bekend dat de gemeente Leiden het 

beheer van het jaagpad en de berm tot aan de 

waterkant aan de gemeente Noordwijk heeft 

overgedragen. Hierna is met wijkbeheer Noordwijk 

afgesproken dat in 2005 met het broeden van 

Kleine Karekieten rekening zal worden gehouden. 

Ook zullen wij aangeven waar in de bebouwde 

kom van Noordwijk Rietorchissen in de bermen 

groeien. Mocht u nog meer plekken weten dan de 

Northgodreef in Boerenburg en de waterkanten in 

de Grashoek, geef het dan even door! 

Kustverdediging 

 
De Koningin Wilhelminaboulevard is een van de 

zwakke schakels in de Zuid-Hollandse kust-

verdediging. Een superstorm die eenmaal in de 

10000 jaar kan voorkomen, zal bij de huidige stand 

van zaken een groot deel van Noordwijk aan Zee 

wegvagen.  

Op 20 januari 2005 werd in De Muze een 

informatie-avond over dit onderwerp belegd. 

Indertijd bij de vele boulevardplannen heeft het 

bestuur te kennen gegeven een voorkeur te hebben 

voor een zo natuurlijk mogelijke zeewering.  

Dat standpunt geldt ook voor de kustverdediging. 

Liever nieuwe en hogere duinen meer zeewaarts 

dan ‘harde’ constructies met damwanden, beton en 

asfalt. Wel is het bestuur van mening dat eventueel 

een dijklichaam met daarover duinvorming ook 

acceptabel is.  

Er ontstaat dan een situatie zoals die nu te zien is 

op een groot deel van de Brouwersdam. 
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Jaarverslag  2004 
 

Cock Schrameijer 

 

Hier volgt een beknopt jaarverslag, waarin alle 

belangrijke punten  worden behandeld  die zich in 

het afgelopen jaar binnen de vereniging hebben 

afgespeeld. 

 

Bestuur 

 

Op de jaarvergadering in maart 2004 nam ik de 

taken als secretaris over van Kees Verweij, die 

deze functie meer dan 30 jaar heeft vervuld. Kees 

werd voor zijn vele werk en inzet benoemd tot 

erelid van de vereniging. 

Van het bestuur waren volgens het rooster van 

aftreden de bestuursleden Jelle van Dijk en Ineke 

van Dijk aftredend. Beide bestuursleden stelden 

zich herkiesbaar en werden tijdens de jaar-

vergadering terstond herbenoemd. 

 

Leden 

 

Dit jaar werden we geconfronteerd met het 

overlijden van ons oudste lid, Kees van der Luyt. 

Hij was in 1966 een van de oprichters van de 

vereniging.  

Kees was een echte buitenman die verknocht was 

aan de duinen en het strand. Tot op hoge leeftijd 

kon je hem daar dikwijls ontmoeten.  

 

 

Jan Verwey Natuurcentrum 

 

Net als vorig jaar was het Natuurcentrum een 

belangrijk punt van diverse besprekingen.Dat het 

Natuurcentrum moet verdwijnen stond reeds jaren 

vast.  

Zoals de meeste van ons ondertussen wel weten zal 

het Natuurcentrum worden ondergebracht in een 

gedeelte van de verbouwde Openbare Bibliotheek. 

Het plan dat hieraan ten grondslag ligt is het plan  

Morgenster.  

Het bestuur heeft ook dit jaar diverse besprekingen 

met de gemeentelijke overheid gevoerd om tot een 

zo gunstig mogelijke oplossing te komen. Tot op 

heden zijn er nog geen bindende afspraken over de 

financiering gemaakt en het is dus afwachten wat 

het nieuwe jaar zal brengen.Het huidige gebouw 

wordt door diverse vrijwilligers zo goed als het kan 

onderhouden om de resterende tijd toch nog goed 

te kunnen doorkomen. 

De activiteiten van de educatieve werkgroep 

stonden onder druk daar het aantal begeleiders 

afnam en de vraag van scholen toenam. Het Jan 

Verwey Natuurcentrum voldoet nog steeds aan zijn 

doel wat mag blijken uit de vele activiteiten die er 

plaats vinden zoals: de inloopochtenden, bijeen-

komsten van diverse werkgroepen en vooral niet te 

vergeten de jeugdclub. 

  

Actie en activiteiten 

 

Zoals elk jaar werden we weer geconfronteerd met 

diverse negatieve ontwikkelingen die ten koste 

gaan van de natuur in Noordwijk en omgeving. 

Maar er was ook positief nieuws te melden in de 

vorm van het toekennen van twee leskisten die 

werden gefinancierd uit het jubileumproject van de 

Rabobank. Het herfstnatuurspel was ook dit jaar 

weer een daverend succes  

Het plan om twee fietspaden door Polder 

Hoogeweg aan te leggen werd gelukkig zodanig 

aangepast dat de polder gespaard bleef; dit mede 

dankzij het werk van ons lid Peter Spierenburg.  

Met Staatsbosbeheer werd overleg gevoerd over de 

kapwerkzaamheden.  

Hierbij werd dankbaar gebruik gemaakt van onze 

broedvogelinventarisatie. 

Er werden brieven verstuurd naar aanleiding van 

de toekomstvisie van de gemeente Noordwijk . 
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Na alle inspraakrondes heeft het projectbureau een 

toekomstvisie op papier gezet waarin nauwelijks 

over het belang van de natuur wordt gesproken.  

In een brief aan het gemeentebestuur is benadrukt 

dat de aandacht voor natuur in dit stuk in geen 

verhouding staat tot de oppervlakte van het 

natuurterrein in de gemeente Noordwijk. Er werd 

een brief gestuurd  over de houtwallen op het 

terrein van Sancta Maria. 

Er werd met positief gevolg geprotesteerd tegen 

het varen met modelspeedboten op het 

Oosterduinse Meer. Ook werden diverse 

bouwplannen kritisch bekeken zoals het plan voor 

het Duindorp Willem. Hierbij werd geadviseerd de 

groenvoorzieningen op het terrein een rol te laten 

spelen in de ecologische verbinding duinen-

landgoederen.. 

Er werd advies gegeven over de inrichting van het 

gebied tussen de Langevelderslag en het 

zweefvliegveld.In dit gebied zal een deel van het 

bos worden gekapt, de bestaande weiden zullen 

worden afgeplagd en er zullen vier poelen worden 

gegraven. 

Op zaterdag 6 november was een aantal leden 

actief in het natuurontwikkelingsgebied Lange-

velderslag in het kader van de nationale 

Natuurwerkdag. Ook dit jaar werden hier weer 

enkele duizenden jonge wilgjes verwijderd. In 

2005 zal naar een andere activiteit worden 

uitgezien. 

Het bestuur werd benaderd om gegevens over 

vogels en planten af te staan in verband met 

plannen het kassengebied Kloosterschuur uit te 

breiden .In het Pact van Teylingen werden vier 

locaties aangegeven waar uitbreiding van 

glastuinbouw zou moeten plaatsvinden.Het bestuur 

heeft naar het projectbureau dan ook duidelijk 

gemaakt dat van het aanwijzen van nieuwe 

glastuinbouwlocaties in graslandgebieden geen 

sprake kan zijn.  

 

Werkgroepen 

 

In het Jan Verwey Natuurcentrum hielden de 

Paddestoelenwerkgroep en de Mossenwerkgroep 

hun maandelijkse studiebijeenkomsten. Ook de 

Jeugdclub was hier diverse zaterdagen actief. De 

meeste activiteiten van de Jeugdclub vonden 

evenwel in de vrije natuur plaats.  

De Vogelwerkgroep was vooral actief in de 

zeetrekhut en bij het inventariseren van 

broedvogels.  

Er werden verschillende bijeenkomsten bij leden 

thuis gehouden.  

De Paddenbeschermingsgroep verrichtte weer veel 

werk in het Langeveld.  

De Educatieve Werkgroep besteedde veel tijd aan 

rondleidingen van scholieren in het natuurcentrum 

en in het bos van Nieuw-Leeuwenhorst.   

Het Herfstnatuurspel werd al eerder gememoreerd. 

Dan zijn er nog de bibliotheekgroep, de 

kantinevoorziening en de poetsclub die er altijd 

voor zorgt dat het er spik en span uitziet.  

Voor het reilen en zeilen van ons verenigingsleven 

is het op tijd uitkomen van ons voortreffelijke 

clubblad de Strandloper van groot belang.  

Ook in 2004 was dit dankzij de attente redactie 

steeds in orde.  

 

Lezingen 

 

• 30 januari: lezing over de flora van de 

duinen door Jelle van Dijk 

• 27 februari: lezing over kraaien door Gert 

Baeyens 

• 26 maart : jaarvergadering met een keuze 

van dia’s van eigen leden 

• 24 september: lezing over nachtvlinders 

door de heer I.A. Kaijadoe 

• 29 oktober : lezing over paddestoelen door 

Lenie Bakker 

• 26 november: lezing over de natuur van 

Lesbos door Otte Zijlstra 

 

Excursies 

 

• 22 februari: excursie naar de kop van 

Noord-Holland 

• 17 april: plantenexcursie naar Thijsse’s 

Hof in Bloemendaal 

• 14 mei: nachtegalenexcursie 

• 5 juni: plantenexcursie in het natuur-

ontwikkelingsgebied Langevelderslag 

• 17 t/m 19 september: waddenweekend 

Vlieland 

• 16 oktober: herfstexcursie naar Nieuw-

Leeuwenhorst 

• 13 november: excursie naar de Oost-

vaardersplassen 

• 29 december: vogelexcursie naar het 

Deltagebied 

 

 

Aan het eind van mijn verhaal wil ik alle 

vrijwilligers die op welke manier dan ook hebben 

geholpen om de vereniging te ondersteunen 

bedanken voor hun bijdrage. 

 

 



 8 

Uitnodiging voor de jaarvergadering 
 
De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op vrijdag 18 maart a.s. in het Jan Verweycentrum, Weteringkade 27 

te Noorwijk, dit in tegenstelling van de eerder genoemde datum 25 maart. Dit is gedaan omdat 25 maart op 

Goede Vrijdag valt.  

Na behandeling van enkele huishoudelijke punten volgt de verkiezing van het bestuur.Volgens het rooster 

van aftreden zijn dit jaar aftredend de vice-voorzitter Nel Nooyen en de penningmeester Koene Vegter. 

Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar.  

Volgens de reglementen kunnen door de leden voor de vacatures twee nieuwe bestuursleden worden 

voorgedragen tot voor de aanvang van de jaarvergadering.  

Tijdens deze jaarvergadering komen ook het jaarverslag van de secretaris en het financiële verslag van de 

penningmeester ter sprake, welke u beide in deze Strandloper kunt vinden.  

Verder brengt de kascommissie verslag uit van haar onderzoek. Ook zal er een nieuwe kascommissie moeten 

worden benoemd.  

Na deze vergadering zal in tegenstelling tot voorgaande jaren geen werk van diverse leden worden getoond 

maar zal Cock Schrameijer een lezing verzorgen over Zuid-Afrika.  

Het bestuur wenst u een plezierige jaarvergadering toe en hoopt wederom, dat vele de weg naar het Jan 

Verwey Natuurcentrum zullen weten te vinden. Graag tot ziens op vrijdag 18 maart aanstaande. 

 

 

                         

VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING 

NOORDWIJK 

 

JAARREKENING 2004 
 

 

 

 

UITGAVEN   Begroting 2004 Exploitatie 2004 Begroting 2005 

 

 

Bestuur/Algemeen   1.200               1.369          1.250 

Activiteiten/Werkgroepen   1.100     1.942          1.250 

Waddenweekend               2.450      2.544          2.500 

Contributies derden      250           151                250 

JVNC      2.500     2.081                     2.500 

Strandloper    4.000     3.874          4.000 

Reservering Strl extra nr 2005                  1.000             

 

Batig Saldo naar Alg Reserve           532             

     __________________________________________ 

 

Totaal              11.500             13.493                   11.750 
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INKOMSTEN 

 

 

Contributies/Donaties             5.000      5.281                    5.500 

Giften/Subsidies/Diversen            1.000                 2.763            500 

Rente       600           551            550 

Verkoop Natuurgids     300           370                p.m. 

Waddenweekend             2.450      2.610         2.500 

JVNC Inkomsten divers    900              1.198            1.000 

Strandloper Advertenties      750            720              700 

 

Nadelig Saldo tlv Alg Reserve          500                         1.000            

     __________________________________________ 

    

Totaal              11.500            13.493                  11.750 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANS per  1 januari 2004 

 

Activa       Passiva 

 

Voorraad/Bezittingen        p.m. Algemene reserve                 14.782 

Banksaldi    23.532  Reserve Onderhoud/Bouw           7.000                  

       Reserve Gierzwaluwfonds           500 

Reserve Wintervoedering          500 

Reserve Bestuursactiviteit               750             

                  

     ______                      ______ 

Totaal                                                 23.532                                                               23.532 

 

 

BALANS per  31 december 2004 

 

Activa       Passiva 

 

Voorraad/Bezittingen         p.m.          Algemene reserve       15.314 

Banksaldi     24.814           Reserve Onderhoud/Bouw        7.000 

Reserve Gierzwaluwfonds           500 

       Reserve Wintervoedering           500 

       Reserve Bestuursactiviteit           500  

       Reserve Strandloper extra nr        1.000 

      _____            _____ 

Totaal      24.814          24.814 
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TOELICHTING 

 

Algemeen 

 
Het jaar 2004 is in financieel opzicht positief verlopen. De begroting hield rekening met het onttrekken van 

een bedrag van  € 500 aan de algemene reserve, maar in werkelijkheid kon bij afsluiting van het boekjaar 

ongeveer eenzelfde bedrag, namelijk € 532, als batig saldo worden toegevoegd aan de algemene reserve. Dit 

gunstige financiële beeld is vooral een zaak van meevallers aan de inkomstenkant als gevolg van enkele 

incidentele extra neveninkomsten. 

 

Exploitatie 2004 

 
De uitgaven zijn over het algemeen redelijk in lijn met de begroting. Uitzondering hierop is met name de 

post Activiteiten. Ruime overschrijding hier wordt veroorzaakt door de aanschaf van enkele leskisten voor 

demonstratie tijdens schoolbezoeken. Voor het bedrag van € 800 werd overigens een subsidie van de 

Rabobank ontvangen. 

De posten Onderhoud JVNC en Energie JVNC zijn samengevoegd tot één uitgavenpost JVNC, omdat de 

onderhoudskosten relatief gering zijn en een gedeelte van de energielasten voortaan via de gemeentelijke 

belastingen loopt. De lagere uitgaven komen vooral door lager uitgevallen energiekosten (gas en licht). 

Het waddenweekend 2004 heeft met een klein batig saldo gedraaid.  

Contributie-uitgaven voor tijdschriften zijn dit jaar lager door een kleine sanering en door verschuiving van 

enkele betalingen naar volgend jaar via automatische incasso. 

Voor de Strandloper is een reservering gemaakt van € 1.000 voor de uitgave van een extra nummer over 

Gierzwaluwen in 2005. 

De contributiebijdragen van de leden van de Vereniging zijn iets gestegen en liggen gemiddeld net boven de 

€ 10.  

Bij de post Subsidies, giften e.d. is sprake van een waarschijnlijk eenmalig hoog resultaat door de al 

genoemde speciale Rabo-subsidie van € 800, de dit jaar voor het laatst verleende subsidie van de gemeente 

Noordwijk voor het Herfstnatuurspel van € 575 en een eenmalige toekenning door de AWD van € 773 voor 

inventarisatiewerkzaamheden. 

De rente-inkomsten zijn door een lager rentepercentage iets gedaald. 

De verkoop van diverse door de Vereniging uitgegeven natuurboeken begint duidelijk terug te lopen, maar 

leverde dank zij een speciale kortingsactie nog altijd € 370 op. 

Het aantal advertenties in de Strandloper is iets afgenomen. 

 

Begroting 2005 

 
In de begroting van 2005 is de lijn van 2004 doorgetrokken. Gehoopt wordt op een zekere stijging van de 

contributie-inkomsten als gevolg van de verhoging van de minimum-contributie tot € 7.50 met ingang van 

2005. Er is verder geen rekening meer gehouden met inkomsten uit verkoop en ook de speciale inkomsten uit 

giften, subsidies en advieswerk zijn voorshands conservatief ingeschat. 

Al met al resulteert dit in een mogelijk nadelig saldo van  € 1.000 dat ten laste van de algemene reserve 

gebracht kan worden. 

 

Balans 

 
De reserves voor Onderhoud, Gierzwaluwen en Wintervoeding blijven gehandhaafd op respectievelijk  € 

7.000, 500 en 500.  

De als zodanig benoemde reserve Bestuursactiviteiten is afgenomen tot € 500 en er is een nieuwe reserve van 

€ 1.000 opgevoerd voor een Gierzwaluwnummer van de Strandloper begin 2005. De algemene reserve is met 

toevoeging van het batig saldo van € 532 verder opgelopen tot € 15.314. 

 

 

Koene Vegter, penningmeester 

Noordwijk, januari 2005 
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Broedvogel inventarisatie AWD 2004 

 
Jan Jacobs. 

  

De Vogelwerkgroep Noordwijk heeft in het seizoen 

2004 weer de broedvogels geinventariseerd in de 5 

kerngebieden van de zuidelijke AWD-duinen.  

Dit wordt al sinds 1986 gedaan volgens de BMP 

methode van SOVON. Het is de bredoeling dat de 

tellingen die in 2004 zijn uitgevoerd, in 2005 

worden voortgezet. 

 

Gijs Kokkieshoek 2004 
 
Geïnventariseerd door E. Aartse.   

 

Terreinomschrijving: 

 

Het geïnventariseerde terrein wordt in het noorden 

begrensd door de Halfwegseslag, in het oosten 

door het rijwielpad, in het zuiden door de 

Langevelderslag en in het westen door de 

Houtweg.  

Het terrein heeft een oppervlak van ca. 47 ha, 

waarvan ca. 7 ha duinberkenbos, ca. 15 ha  duin-

doornstruweel, ca. 5 ha stuifzand en stuifplekken 

en ca. 20 ha open duin met Duinriet, Zandzegge en 

Helmgras.  

Volgens het beheersplan wordt een beperkte 

verstuiving toegelaten. 

Het terrein is erg geaccidenteerd. Vanaf de 

Langevelderberg (27m + NAP) loopt het terrein 

glooiend af naar de Langevelderslag en de 

Halfwegseslag. Paden komen in het terrein niet 

meer voor. De oude voerbanen zijn thans geheel 

dichtgegroeid. De Rozendel is nauwelijks meer 

begaanbaar. Het natte bos in de hoek van de 

Houtweg en de Halfwegseslag wordt steeds natter. 

 

Toelichting: 

 

Het voorjaar, vooral maart en april, van 2004 was 

koud met vaak veel wind. Vooral de Heggenmus is 

hierdoor sterk ondergewaardeerd. Er was in die 

periode weinig zang en ook visueel lieten de 

vogels het vaak afweten. De tweede ‘geboortegolf’ 

later in het seizoen maakte van sommige 

twijfelterritoria een echt territorium.  

De Boomleeuwerik had kennelijk minder moeite 

met het koude weer. Het blijft een genot om deze 

vroege zanger boven je terrein te horen 

twierelieren. Op 17 maart, 29 maart en 9 april 

hoorde ik ze op de Langevelderberg alle vier, tegen 

elkaar in, zingen. Het optimale voorjaarsgeluid! 

De Graspieper gaat het steeds beter doen in Gijs 

Kokkieshoek.  

Van de Tapuit kon dit jaar gelukkig weer een 

territorium worden vastgesteld. Zijn balts werd 

waargenomen en ook zijn alarmroep was een keer 

te horen. Als de Tapuit besluit terug te keren naar 

Gijs Kokkieshoek dan kiest hij voor de duinen bij 

het Helmkruidsdel in het zuiden van het terrein. 

Dat was vroeger een bolwerk van Tapuiten.  

De Sprinkhaanzanger keerde dit jaar ook terug in 

Gijs Kokkieshoek. Meerdere keren was zijn zang 

te horen even ten noorden van de Kijkberg van 
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Rietvink als ik over het rijwielpad naar de ingang 

van de Halfwegse Slag reed. 

De Kneuen ten zuiden van de Schapendel brachten 

me iedere keer in verwarring. Zag je bij de andere 

territoria in het vroege voorjaar, twee, en wat later 

een kneu dan wist je dat je met 1 territorium te 

doen had. De kneuen bij de Schapendel vormden 

een kleine kolonie met wisselende aantallen 

vogels. In het vroege voorjaar acht tot twaalf 

vogels en wat later 4/5 tot 6/7.  

Met een slag om mijn armen heb ik het aantal 

territoria daar bepaald op 3. 

De Bosrietzanger deed op 5 mei de Rozendel aan 

en liet met zijn uitbundige zang duidelijk horen dat 

hij terug was. Helaas was zijn komst daar van korte 

duur. Bij de volgende bezoeken was hij 

vertrokken.  

 
Tabel 1.  Broedvogels Gijs Kokkieshoek 

 

soort 2003 2004 

Houtduif 2 2 

Zomertortel 2 2 

Koekoek 1 1 

Boomleeuwerik 3 4 

Boompieper 2 2 

Graspieper 3 5 

Winterkoning  2 3 

Heggenmus 16 10 

Roodborst 1 3 

Nachtegaal 19 19 

Gekraagde Roodstaart 1 1 

Roodborsttapuit 2 3 

Tapuit 0 1 

Merel 8 8 

Zanglijster 2 1 

Sprinkhaanzanger 0 1 

Braamsluiper 2 4 

Grasmus 13 15 

Zwartkop 2 3 

Tjiftjaf 2 3 

Fitis 20 20 

Glanskop 1 0 

Koolmees 2 3 

Gaai 1 1 

Ekster 3 3 

Kneu 5 7 

Vink 1 0 

Goudvink 1 0 

totaal aantal soorten 26 25 

totaal aantal broedgevallen 117 125 

 

 

Boeveld-West 2004 
 
Geïnventariseerd door Wim Baalbergen en Jan 

Veefkind.       

 

Terreinomschrijving: 

 

Het geïnventariseerde gebied van het Boeveld ligt 

in het meest zuidelijke deel van de AWD, aan de 

oostkant van de Van Limburg Stirumvallei. Het 

wordt in het noorden begrensd door het 

Finlayweggetje, in het oosten door de Houtweg en 

in het zuiden door het raster en de ingang aan de 

Langevelderslag. Het betreft een vrij kaal 

duinterrein, met toppen tot een hoogte van 18 m. 

Langs de Houtweg vinden we begroeiing met 

struweel, terwijl in het noordelijk stuk het 

Verbrande Vlak ligt. Deze duinvallei was begroeid 

met onder meer Ratelpopulier. Bij het dichten van 

het kanaal is het bos gekapt, in de veronderstelling 

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

nu toe echter niet het geval. De stronken van de 

gekapte bomen zijn weer uitgelopen en vormen nu 

weer een vrij dicht en slecht begaanbaar struweel 

van Ratelpopulier en Duinriet. 

De westelijke zijde van het vlak is in de loop van 

de laatste jaren overstoven. Al met al vormt het 

terrein een veel minder goed vogelgebied dan in de 

jaren van vóór de demping van het kanaal. 

De oppervlakte bedraagt ongeveer 18 ha. Als 

gevolg van de ligging, direct bij de ingang aan de 

Langevelderslag is de recreatiedruk redelijk groot. 

 

 

Toelichting: 

 

We hebben dit jaar in het gebied 13 maal geteld, 

waarvan 2 maal ’s avonds. Grote verschillen t.o.v. 

de vorige jaren deden zich niet voor. Wel hebben 

we 3 nieuwe soorten kunnen noteren. 
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Na jaren werd de Fazant weer vastgesteld. 

Zwartkop, Glanskop, Goudvink en Rietgors waren 

vorig jaar nieuw en zijn blijvertjes gebleken. Ook 

telden we de Kleine Plevier op de Van Limburg 

Stirumvallei. Ook hebben we de Roodborst weer 

terug. 

Het proces van verstuiving in oostelijke richting 

gaat geleidelijk verder. Van het oorspronkelijke 

Verbrande Vlak is inmiddels vrijwel de helft onder 

het zand verdwenen en daardoor als broedgebied 

onaantrekkelijk geworden. 

 

Tabel 2.    Broedvogels Boeveld-West 

 

soort 2003 2004 

Fazant 0 1 

Kleine Plevier 0 1 

Houtduif 1 1 

Zomertortel 1 2 

Koekoek 1 1 

Boomleeuwerik 1 1 

Graspieper 3 3 

Winterkoning  2 1 

Heggemus 5 9 

Roodborst 0 1 

Nachtegaal 9 7 

Roodborsttapuit 3 2 

Merel 4 3 

Zanglijster 1 1 

Sprinkhaanzanger 1 3 

Braamsluiper 2 2 

Grasmus 10 11 

Zwartkop 1 1 

Tjiftjaf 3 2 

Fitis 10 10 

Glanskop 1 1 

Pimpelmees 1 2 

Koolmees 3 2 

Gaai 1 1 

Ekster 1 1 

Zwarte Kraai 1 1 

Kneu 6 5 

Goudvink 1 1 

Rietgors 1 1 

totaal aantal soorten 26 29 

totaal aantal broedgevallen 74 78 

  

Wolfsveld-West 2004 
 
Geïnventariseerd door Benno Heethuis en Bram 

Veefkind. 

 

 

 

Terreinomschrijving: 

 

      Het terrein ligt langs het voormalige Van 

Limburg Stirumkanaal, dat na de demping 

inmiddels is uitgegroeid tot een grote stuifvlakte 

met hier en daar wat natte plekken en 

pioniersbegroeiing. 

      Het terrein wordt aan de zuidzijde en de 

oostzijde begrensd door het Finlay-weggetje tot 

aan de Kop van het Ronde Vlak, en van daar naar 

het noorden, langs de oostkant van het Spejendel 

tot aan de Ruigenhoeker Schulpweg. Deze is 

tevens de noordgrens van het geïnventariseerde 

gebied. Ook de aangrenzende zandvlakte rekenen 

we tot ons gebied. 

 

Het terrein heeft een oppervlakte van ca. 35 ha. 

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

Abelendel, het Spejendel, het Biezenvlakje en het 

Ronde Vlak. Deze dellen bestaan grotendeels uit 

Meidoorn, Duinliguster, Berk, Ratelpopulier, Vlier 

en Duindoorn. Aan de oostrand van de stuifvlakte 

rukt de Duindoorn op. Het Ronde Vlak wordt 

jaarlijks eind september gedeeltelijk gemaaid en 

staat ’s winters soms voor een deel onder water. 

Opvallend dit jaar is dat de poeltjes in de  

zand/stuifvlakte bij het begin van de telling slechts 

weinig water bevatten. Kikkers en padden hebben 

wel hun eieren erin afgezet, maar groei van de 

kikkervisjes heeft nauwelijks plaatsgevonden. Veel 

eerder dan vorig jaar waren de plasjes uitgedroogd. 

Wel worden er steeds meer levenslustige jonge 

konijnen gezien. 

 
Toelichting: 

 

Terug in het telgebied is de Houtsnip. Binnen de 

telperiode is zijn roep, al vliegend , 2 maal  
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gehoord. Sinds 1978 is deze soort in dit gebied niet 

meer waargenomen. Eind mei zijn op de 

zandvlakte 4 donsjongen van de Kleine Plevier 

aangetroffen, maar dit betreft een broedsel in het 

aangrenzend deel van de Van Limburg  

Stirumvallei dat bij het Boeveld wordt gerekend. 

Het aantal Merels is van 5 naar 8 toegenomen. 

Vandaar hun steeds luidere zang in het telgebied 

vanuit een duidelijk zichtbare zangpost. 

 Voor het eerst sinds 1994 hebben we de 

Staartmees weer in de lijst kunnen opnemen. Ook 

de Zwarte kraai doet dit jaar weer mee aan de 

telling. Zijn nest hebben we echter dit jaar niet 

kunnen vinden. Net zoals bij de Ekster wordt het 

op lagere, maar dichte duindoornstruiken 

aangetroffen.      

 

Fitis

 
Zakte het aantal Grasmussen in 2003 met de helft, 

dit jaar zijn ze wel weer heel erg aanwezig. In 

2005 zullen we ons extra focussen op deze soort. 

De opgegeven Vink is een twijfelgeval, al voldoet 

de waarneming wel aan de vereiste criteria. 

 Opvallend is het toegenomen aantal Fitissen, van 

13 naar 20 broedsels. Ook het aantal Tjiftjaffen 

volgt een stijgende lijn.  
 

Tabel 3.  Broedvogels Wolfsveld-wW 

soort 2003 2004 

Fazant 1 1 

Houtsnip 0 1 

Houtduif 0 1 

Zomertortel 1 1 

Koekoek 1 1 

Boomleeuwerik 1 1 

Graspieper 2 3 

Winterkoning  7 6 

Heggemus 18 18 

Nachtegaal 16 18 

Roodborsttapuit 2 2 

Merel 5 8 

Zanglijster 2 1 

Sprinkhaanzanger 4 3 

Braamsluiper 2 2 

Grasmus 9 23 

Zwartkop 1 4 

Tjiftjaf 6 7 

Fitis 13 20 

Staartmees 0 1 

Pimpelmees 1 2 

Koolmees 3 5 

Gaai 1 1 

Ekster 3 2 

Zwarte kraai 1 1 

Vink 0 1 

Kneu 4 1 

Rietgors 1 1 

totaal aantal soorten 24 28 

totaal aantal broedgevallen 888 131 

 

 

Westhoek/Haasvelderbeken 2004 
 

Geïnventariseerd door A. Gort en W.A. van 

Leeuwen.       

 

Terreinomschrijving: 

 

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de 

Nieuwe Haasvelderweg, in het oosten door de Slag 

van de Westhoek, in het zuiden door de 

Starrenbroekerweg en in het westen door de 

Haasvelder- of  Klugtweg. Het terrein is niet sterk 

geaccidenteerd. De Trapjesberg is met ruim 16 m+ 

NAP de hoogste duintop in dit gebied. 

Een gebied met historie is het Haasveld. Hier was 

vroeger een landbouwvestiging, waarvan de sporen 

in de vorm van oude teelthoeken en weitjes nog 

duidelijk aanwezig zijn. Deze gebieden liggen laag 

en kunnen bij een nat voorjaar knap drassig zijn. 

Thans wordt dit gebied graag begraasd door de 

runderen die er nu vertoeven. De vlakke gedeelten 

zoals de Lange Velletjes, Het Haasveld en De 

Ruigthoek werden voorheen regelmatig gemaaid 

om verruiging tegen te gaan. 

Het 55 ha grote terrein telt verschillende pannen en 

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

Berkenpan, Kattendel, Ligusterdel en Wilgenpoot. 

Het was en is nog steeds een sterk struweelgebied 

en rijkelijk begroeid met Duindoorn en Meidoorn. 

Ook de Amerikaanse vogelkers (prunus) gedijt 

goed maar deze heeft het nu zwaar te verduren van 

de 30 koeien en een honderdtal schapen, die in dit 

gebied zijn uitgezet met de bedoeling om de 

prunus en de ruigte op te ruimen. Het terrein is dan 

ook een stuk kaler en toegankelijker geworden. Het 
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is wel jammer, dat ook veel mooie vegetatie van 

planten weggevreten wordt. 

Op sommige plekken kun je ook nog schade 

waarnemen van de droge hete zomer van vorig 

jaar. Veel bomen en struiken waren dit jaar 

aangetast door de Stippelmot, vooral 

Kardinaalsmuts, maar ook veel Meidoorn. 

Koeien en schapen zijn uitgezet en ruimen een 

groot gedeelte van de Vogelkers op. 

 

Verder waargenomen: 

Het terrein is rijk aan vogels. Ondanks de 

rumoerige werkzaamheden voor het herstel van de 

“beken” in het voorjaar en de veranderingen in het 

terrein, zijn de aantallen broedvogels redelijk 

stabiel gebleven. Opvallend minder in aantal waren 

de Graspiepers. Daar tegenover waren er van 

andere soorten weer wat meer, zoals van Merels en 

Vinken. 

Verder noteerden we, maar niet als broedvogel, 

Havik, Buizerd, Torenvalk, Nijlgans, Ekster, 

Zwarte Kraai en Staartmees. 

In het open veld ten zuiden van de Westhoek 

hebben we een koppel Patrijzen waargenomen. 

Vossen hebben we niet gezien en ook veel minder 

uitwerpselen. Het aantal Konijnen was binnen het 

gebied opvallend hoger dan in voorgaande 

seizoenen. We zagen er 28 in 10 bezoekrondes. 

Ook zagen we totaal 19 Reeën en 12 Damherten. 

Ondanks een laat op gang komend voorjaar is het 

toch een mooi seizoen geweest. 

 

 Tabel 4.  

Broedvogels Westhoek-Haasvelder Beken 

soort 2003 2004 

Patrijs 0 1 

Fazant 5 5 

Houtduif 1 4 

Zomertortel 1 3 

Koekoek 2 2 

Boompieper 9 15 

Graspieper 7 3 

Winterkoning  12 13 

Heggemus 4 3 

Roodborst 2 5 

Nachtegaal 15 19 

Gekraagde Roodstaart 0 1 

Roodborsttapuit 1 0 

Merel 1 7 

Zanglijster 2 1 

Sprinkhaanzanger 6 7 

Braamsluiper 3 3 

Grasmus 17 19 

Zwartkop 2 1 

Tjiftjaf 
 17 22 

Fitis 42 45 

Pimpelmees 2 2 

Koolmees 7 7 

Gaai 2 1 

Vink 3 5 

Goudvink 1 0 

totaal aantal soorten 24 24 

totaal aantal broedgevallen 165 194 

 

 

Hoekgatterduin 2004 
 
Geïnventariseerd door Siem Vos.       

 

Terreinomschrijving: 

Het geïnventariseerde gebied is ca. 50 ha groot. 

Het wordt in het noorden en oosten begrensd door 

de Hoekgatterweg, in het zuiden door de Zilker 

Slag (Joppeweg) en in het westen door het 

Oosterkanaal. Door het gebied lopen enkele 

zandpaden. 

Het gebied kenmerkt zich door een rug van vrij 

kale duinen met veel stuifgaten.  

We vinden verspreid over het terrein enkele bosjes 

van voornamelijk eikenhakhout, zoals bv. Het 

Amerikaanse Bosje. Langs het Oosterkanaal 

vinden we enkele bosjes van de Oostenrijkse den. 

 

Toelichting: 

 

In het Hoekgatterduin heeft de daling van het 

aantal broedvogels zich niet doorgezet. De soorten 

die vorig jaar flink achteruit zijn gegaan, zoals 

Grasmus, Tjiftjaf en Fitis hebben zich wel 

behoorlijk hersteld, maar zijn nog niet op het oude 

niveau. Verdwenen soorten zoals Kuifmees en 

Braamsluiper zijn niet teruggekeerd. Dit jaar is de 

Staartmees uit het gebied verdwenen. 
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Het totaal aantal broedsels is weer met 25% 

toegenomen. 

 

Tabel 5.   Broedvogels  Hoekgatterduin 

soort 2003 2004 

Knobbelzwaan 1 1 

Nijlgans 1 2 

Wilde Eend  1 1 

Kuifeend  4 5 

Fazant 1 1 

Meerkoet 2 3 

Houtduif 2 2 

Groene Specht 1 2 

Grote Bonte Specht 1 1 

Boomleeuwerik 1 1 

Boompieper 3 3 

Winterkoning  5 5 

Heggemus 2 3 

Roodborst 2 4 

Nachtegaal 8 8 

Gekraagde Roodstaart 2 3 

Merel 3 4 

Zanglijster 1 2 

Sprinkhaanzanger 1 2 

Grasmus 4 7 

Zwartkop 1 2 

Tjiftjaf 3 5 

Fitis 10 20 

Staartmees 1 0 

Pimpelmees 7 7 

Koolmees 7 8 

Gaai 5 3 

Ekster 5 5 

Zwarte Kraai 2 2 

Vink 4 3 

Kneu 2 1 

totaal aantal soorten 31 30 

totaal aantal broedgevallen 93 116 

 

Broedvogelonderzoek bijzondere soorten in 2004 
 
Jelle van Dijk 

In 2003 werd het plan opgevat om het gehele gebied dat indertijd voor het boek Vogels van Noordwijk en 

omstreken (verschenen in 1989) werd geïnventariseerd, opnieuw op broedvogels te onderzoeken. Werden in 

de jaren tachtig alle soorten geteld, nu zou de nadruk komen te liggen op de bijzondere soorten. Dit zijn niet 

alleen de zeldzame soorten, maar ook soorten die karakteristiek voor onze streek genoemd kunnen worden 

zoals Veldleeuwerik en Patrijs. Omdat in 2004 de Huismus op de landelijk Rode Lijst werd geplaatst, is deze 

soort in vier gebieden ook geteld.  

In 2003 werd een voortvarende start gemaakt: 18 gebieden werden geïnventariseerd! In 2004 werd het 

onderzoek voortgezet en werd de broedvogelbevolking van 12 gebieden in kaart gebracht. Hierbij waren vier 

gebieden (18c, 18d, 18e en 19ac) die op (vrijwel) alle soorten werden geïnventariseerd. De bijzondere 

soorten in deze gebieden worden in dit verslag vermeld, maar over de volledige inventarisaties in de 

Noordduinen zal elders uitvoeriger gerapporteerd worden. Dat geldt ook voor de inventarisatie van Polder 

Hoogeweg. Op de bijgevoegde kaart is te zien waar de onderzochte gebieden van 2004 liggen. Dit zijn de 

gestippelde gebieden. De gearceerde gebieden op deze kaart werden in 2003 onderzocht. 

 

gebiedsnummer naam telgebied  geïnventariseerd door 
 
 5  Vinkeveld   Bram Veefkind 

 7  Offem    Hein Verkade, Dick Passchier 

 11  Noordwijk-Binnen  Hein Verkade 

 18b  Noordduinen-2   Ees Aartse 

 18c  Noordduinen-3   Willem Baalbergen, Jelle van Dijk 

 18d  Noordduinen-4   Ineke van Dijk, Annelies Marijnis 

 18e  Noordduinen-5   Rien Sluijs 

 19ac  Polder Hoogeweg  Peter Spierenburg, Ab Steenvoorden 

       Marco van Rooijen 

 26  Sancta Maria   Jan Jacobs 

 27  Oosterduinse Meer  Rob Jansson 

 30  Noordwijkerhout  Jelle van Dijk 

 39  Paardenkerkhof   Aad Bijl 
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Enkele opmerkingen per telgebied 

 
5. Vinkeveld 

Opvallend was dat het fraaie, open bollengebied tussen het Laantje en de duinvoet geen bijzondere 

broedvogels herbergde. De bekendste Nijlgans van Noordwijk (in het Oor) bracht 9 jongen groot. Helaas 

werd vastgesteld dat het enige nest van de Engelse Kwikstaart bij het rooien van de bollen verloren ging. In 

de wijk Vinkeveld bleken (met de aanvullende waarnemingen van HV) 4 paren Putters te zitten. In twee 

bollenschuren bleek een Zwarte Roodstaart te huizen. De Holenduif en de Huismussen werden door Hein 

Verkade aan de lijst toegevoegd tijdens zijn musseninventarisatie van geheel Noordwijk-Binnen  

 

7. Offem 

Niet op de lijst staat het paartje Ooievaars dat op 1 april op het paalnest neerstreek en op 12 april weer 

vertrok. Bijzonder zijn de twee gevallen van het Goudhaantje. De nestplaatsen lagen in dichte coniferen. Op 

28 maart werd nog een zingende Zwarte Mees waargenomen. Hoewel deze datum na de datumgrens (15 

maart) ligt, is geen territorium toegekend omdat er geen vervolgwaarnemingen werden gedaan en 

waarnemingen tot eind maart in onze regio beslist nog niet op broeden hoeven te wijzen. Hoewel het nest 

niet werd gevonden werd de Boomklever wel zesmaal gezien en gehoord, zodat een territorium kon worden 

toegekend. Bijzonder was de waarneming van een Appelvink op 24 april. Deze geheimzinnige soort zou wel 

eens ergens kunnen broeden, gelet op de waarneming van 17 juni boven de Geversbaan (René van Rossum). 

 

11. Noordwijk-Binnen 

De nadruk lag dit jaar op het inventariseren van de Huismus (zie het verslag in de vorige Strandloper). In 

2003 werd het gehele dorp op Gierzwaluwen geïnventariseerd wat 172 paren opleverde, waarvan er 166 in 

dit telgebied huisden. De Holenduif doet het al jaren goed in de oudere bossen, maar zoekt nu ook 

nestplaatsen in de bebouwing (RK Sint-Jeroenskerk). 

 

18b. Noordduinen  

Dit deel ligt tussen de Fazantenslag en de Meidoornweg. Vanaf de Duinweg gezien ligt het grofweg tussen 

Puik en Duin en de Witte Raaf. In het dennenbos werd door een Buizerd gebroed, maar het nest werd 

verlaten voordat de jongen zichtbaar waren. Of de hier waargenomen Havik een kwalijke rol heeft gespeeld 

is niet bekend. Ook is het mogelijk dat de Nijlganzen dit nest hebben verstoord hoewel ze niet op het horst 

zijn waargenomen. Op 27 april werd een zingende Zwarte Mees opgemerkt. Dit kan op een broedgeval 

wijzen, maar ook is mogelijk dat het een late doortrekker betreft. 

In het open duin werden 2 paren Boomleeuwerik vastgesteld. Het is verheugend dat deze soort ook in de 

Noordduinen is teruggekomen. In 1978 broedden in het hele gebied van de Noordduinen (tot aan de 

Noraweg) 6 paartjes in een duin zonder Vossen! Na 1985 was de soort geheel verdwenen om pas weer na 

2000 terug te keren. In dit kavel werden in mei wel Tapuiten gezien, maar de waarnemingen rechtvaardigen 

niet het vaststellen van een territorium. 

 

18c. Noordduinen 

Dit deel ligt net ten zuiden van de Duindamse Slag. Op 19 juni werd een Bosuil gehoord (Annelies Marijnis 

& Ineke van Dijk) maar deze datum ligt te laat in het seizoen om te kunnen bepalen in welk kavel gebroed 

zou kunnen zijn. Ook in dit kavel werd met zekerheid een broedgeval van de Boomleeuwerik vastgesteld. Op 

9 en 16 april werd een zingend Goudhaantje gehoord, maar deze waarnemingen zijn nog te vroeg om 

volgens de SOVON-richtlijnen van een territorium te mogen spreken. Op 16 mei werd in een dichte liguster 

in de zeereep een vrouwtje Goudvink gezien. Ondanks herhaalbezoeken aan deze plek vonden geen 

vervolgwaarnemingen plaats. 

 

18d. Noordduinen 

Dit deel ligt tussen de Duindamse Slag en de Weideweg, de toegangsweg tot de Noordwijkse Golfclub. In 

het Piet Florisdal werd vier dagen achtereen een roffelende Kleine Bonte Specht waargenomen. Ondanks 

ijverig speuren werden geen vervolgwaarnemingen gedaan. Aan het Goudhaantje werd wel een territorium 

toegekend vanwege een zangwaarneming op 18 april gevolgd door een zangwaarneming op 12 juni op 

dezelfde plaats. Tapuiten werden tot 12 juni waargenomen, maar er werd geen zang en baltsgedrag 

waargenomen. 
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18e. Noordduinen 

Dit deel van de Noordduinen betreft het deel tussen de Weideweg en de Noraweg, de golfbaan uitgezonderd. 

In juni werd tweemaal een baltsende Houtsnip gezien. De Boomleeuwerik die enkele malen werd gezien, 

bleek later op de golfbaan te broeden. Ook in dit kavel werd een territorium van het Goudhaantje vastgesteld. 

De Zwarte Mees werd ook op de broedvogellijst geplaatst vanwege een waarneming na de datumgrens op 14 

april gevolgd door een waarneming op 12 juni in het aangrenzende kavel. 

 

19ac.  Polder Hoogeweg 

Het geïnventariseerde gebied besloeg het gehele graslandgebied van deze polder, maar ook het bollengebied 

tot aan de Rijnsburgerweg. Bovendien werd het parkachtige terrein rond de dokterspost en het Overbosch 

onderzocht. Het ligt in de bedoeling om in 2005 ook de Polder Elsgeest volledig te inventariseren en daarna 

over beide polders gezamenlijk uitvoerig te rapporteren. Hier zal alleen op enkele bijzondere broedvogels 

worden ingegaan. 

Polder Hoogeweg is nog steeds een belangrijk broedgebied voor weidevogels gelet op de aantallen voor 

Grutto (24), Tureluur (30), Zomertaling (2) en Slobeend (9). Ook de meer algemene soorten waren goed 

vertegenwoordigd: Kievit (108), Scholekster (29), Krakeend (15) en Kuifeend (8). Van groot belang bleek 

het graslandkavel langs de Rijnsburgerweg te zijn. Het bollenland is van belang voor Patrijs (11), 

Veldleeuwerik (12) en Gele Kwikstaart (16). Het Overbosch en omgeving huisvestten typische bosvogels als 

Bosuil, Boomkruiper, Boomklever, Grote Bonte Specht en Groene Specht.    

        

26. Sancta Maria 

Er vlogen meerdere paartjes Nijlganzen rond, maar slechts één paar bracht (zeer laat, 27 juli) jongen groot. 

De Sperwer broedde tot 29 mei en verdween toen. De Buizerd bouwde een nest maar kwam niet aan de 

jongenfase toe. Vermoedelijk speelde de Havik van de golfbaan (broedend op slechts 500 m) hierbij een 

kwalijke rol. Het is uit de AWD bekend dat binnen een km rond een havikshorst andere roofvogels geen kans 

hebben een legsel groot te brengen. 

Het ene paar Scholeksters broedde op het platte dak van een bollenkweker. Vergeleken met de hoge stand 

van de Vink in de duinbossen, viel het aantal van 3 paar Vinken hier wat tegen. Verrassend was het 

voorkomen van de Wielewaal in een rij ratelpopulieren. 

 

27. Oosterduinse Meer 

In 1984 werd het ‘Comomeer’ ook geïnventariseerd. Dat leverde toen 26 paar Kleine Karekieten op, tegen 

20 paren nu. De toegenomen verruiging van de oevers ten koste van de rietvelden is hiervan ongetwijfeld de 

oorzaak. Door deze verruiging is vermoedelijk de Rietzanger geheel verdwenen (1984: 3 paar), terwijl de 

Rietgors zich met 4 paren kon handhaven. De Waterral werd twee maal waargenomen waarvan eenmaal na 

de datumgrens van 15 april. Ook in 1984 stond deze soort op de broedvogellijst, maar in dat jaar werden 

broedgevallen nog niet beoordeeld met datumgrenzen. Een bijzondere waarneming was de baltsende man 

Bruine Kiekendief op 14 en 15 april boven de oostoever. Door de vissers die hier dikwijls bivakkeren is deze 

plaats helaas ongeschikt voor een broedgeval.  

Het bungalowpark Sollasi bleek bewoond te worden door Nachtegaal, Braamsluiper, Boomkruiper, 

Staartmees en Zomertortel. Voor de laatste soort vormt Sollasi en omgeving een bolwerk met liefst 5 paren. 

 

30. Noordwijkerhout 

De meeste aandacht ging hier uit naar het terrein van Sint Bavo. Verder werden de begraafplaatsen in het 

dorp bezocht. Dit leverde geen bijzondere broedvogels op. Er werd geen poging gedaan het aantal 

Gierzwaluwen en Huismussen te benaderen, laat staan te tellen. 

Op het terrein van Sint Bavo zijn ondanks de afbraak en kaalslag nog steeds belangrijke groengebieden 

aanwezig. Van de bosvogels was de Holenduif met vier paren het best vertegenwoordigd. In mei werd 

tweemaal een Sperwer gezien, maar het nest kon niet gevonden worden. De Nijlgans broedde op de 

kinderboerderij en werd reeds op 17 april met 6 jongen gezien.  

 

39. Paardenkerkhof 

Werd de Kleine Bonte Specht in de Noordduinen na eind maart niet teruggevonden, in dit telgebied was dat 

wel het geval. Op 12 april, 15 mei en 16 mei werd de soort roffelend of roepend op dezelfde plek 

gesignaleerd, zodat hier wel van een territorium gesproken mag worden. In dit gebied bleek de Gekraagde 

Roodstaart gelukkig ook nog voor te komen. Dat was niet het geval met de Kuifmees die vroeger nog wel 
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eens in de dennen achter het zweefvliegveld werd opgemerkt. In 2005 zal onderzocht worden of op het 

Heitje wellicht toch Graspiepers broeden. 

 

Broedgevallen uit andere gebieden in 2004 

 
Aan de inventariseerders werd ook gevraagd interessante broedgevallen uit andere dan de hierboven 

genoemde gebieden door te geven. Dit leverde de volgende lijst op. 

 

Blauwe Reiger In Nieuw-Leeuwenhorst (picknickplaats) 10 nesten (AS) 

Canadese Gans  In april en mei driemaal een paar langs het Fagel (JvD) 

Nijlgans  Op Willem van den Bergh een paar met 9 jongen (BV) 

Bergeend In april en mei viermaal een paartje of alleen het mannetje gezien langs bosrand van 

Oud-Leeuwenhorst (JvD) 

Sperwer   Nest in een grote tuin aan de Boerhaaveweg (M. van Rooijen)  

Sperwer   Succesvol broedgeval in Oud-Leeuwenhorst (JvD) 

Havik   Succesvol broedgeval in Klein-Leeuwenhorst (M. Knoppert) 

Havik In het Noordwijkse deel van de AWD drie broedgevallen, waarvan twee met 

broedsucces. Eén hiervan was eerst verstoord door Nijlgans (JvD)  

Havik Succesvol broedgeval op Noordwijkse Golfclub (J. Bouwmeester). Op 19 april twee 

vechtende mannetjes bij Duindamse Slag (JvD). 

Buizerd Nest aan begin Langevelderslag; verstoord door Nijlgans (JvD) 

Buizerd   Nest in het Achterhaasveld (AWD); verstoord door Nijlgans (JvD) 

Buizerd   Nest bij zweefvlieveld werd tijdens het broedseizoen verlaten (JvD) 

Buizerd   Succesvol broedgeval in bosrand bij Ruigenhoek (JvD) 

Buizerd   Succesvol broedgeval op Oud-Leeuwenhorst (JvD) 

Buizerd   Verlaten nest in het zuidelijke deel van de Noordduinen (JvD) 

Buizerd   Broedpoging in ’t Heen bij rioolzuivering (PS). 

Torenvalk  Broedgeval in kast langs Schippersvaartweg (J. Bouwmeester) 

Patrijs   Twee broedgevallen in Coepelduinen (noord- en zuidkant) (AS) 

Patrijs   Broedgeval op terrein Noordwijkse Golfclub (J. Bouwmeester) 

Patrijs 3 paar in Polder Elsgeest langs Rijnsburgerweg (PS). 

Kleine Plevier  Op 9 mei nest in Weitje van de blauwe paal in AWD (AS) 

Stormmeeuw  één alarmerend paar in ’t Heen (PS) 

Zilvermeeuw  23 nesten in ’t Heen (PS) 

Kleine Mantelmeeuw 77 nesten/paren in ’t Heen (PS) 

Ransuil territoriumvlucht boven Hoornes op 7 april; mogelijk broedend langs duinrand (PS). 

Halsbandparkiet Paar met uitgevlogen jongen Offem en Calorama (AS) 

Groene Specht  één paar op Willem van den Bergh en één paar langs Koepelweg (BV). 

Boomleeuwerik  broedgeval op de Noordwijkse Golfclub (RS) 

Tapuit Op 4 juli zag H. Ouwehand in de Coepelduinen 2 uitgevlogen Tapuiten met nog 

pluis op de kop (Duinstag 2004: 2) 

Nachtegaal  zingend (na datumgrens) langs provinciale weg bij ’t Heen (PS) 

Blauwborst Bij het Pindabergje (AWD) in april twee zingende vogels die ook territoriaal gedrag 

vertoonden (AS) 

Blauwborst  Op 12 april zingend mannetje aan Van Limburg Stirumkanaal (JvD) 

Grote Lijster  In april en mei twee zingende ex. en 2 paar gezien Haasveld (AS) 

Sprinkhaanzanger 3 zangers in Coepelduinen (bij Puinhoop en 2 bij einde boulevard) (PS) 

Kleine Karekiet  zingend in groenstrook N206 (’t Heen) na datumgrens (PS) 

Braamsluiper  1 paar in Rijnsoever, 1 paar in Hoornes (PS) 

Goudhaan  Op 3 mei nestvondst in Achterhaasveld in AWD (AS) 

Wielewaal  Twee zingende vogels op 20 mei in het Vogelenzangsebos (AS) 

Ringmus  Succesvol paar langs fietspad Coepelduinen (PS). 
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Resultaten broedvogelinventarisatie 2004 

soort / telgebied 5 7 11 18b 18c 18d 18e 19ac 26 27 30 39 

Fuut  1      5  9   

Blauwe Reiger  22           

Knobbelzwaan        5 1 1   

Canadese Gans        3     

Nijlgans 1 2 1 1    4 1 1 1  

Slobeend        9     

Krakeend        15 1 2   

Zomertaling        2     

Kuifeend        8  1   

Sperwer  1       1    

Buizerd    1    1 1    

Torenvalk         1    

Boomvalk  1           

Waterral          1   

Patrijs 2       11     

Fazant      1       

Houtsnip       1      

Tureluur        30     

Grutto        24     

Holenduif 1 6 1   2 1 3 2 1 4  

Zomertortel          5 1  

Bosuil  1      1 1    

Koekoek      1    1  1 

Groene Specht  1  1  1 1 1 2   2 

Kleine Bonte Specht            1 

Boomleeuwerik    2 1 2      3 

Veldleeuwerik 2       12     

Boerenzwaluw        17     

Boompieper    4 1 2 3     8 

Graspieper    2 2 5       

Engelse Kwikstaart 1       1     

Gele Kwikstaart 1       16     

Nachtegaal        2 5 6   

Gekr. Roodstaart            1 

Zwarte Roodstaart 2            

Roodborsttapuit     2 4      2 

Grote Lijster  2     1  2    

Sprinkhaanzanger    3  1       

Kleine Karekiet          20   

Bosrietzanger         2 2   

Spotvogel        3     

Braamsluiper 2   3  1 2   5   

Goudhaan  2    1 1      

Zwarte Mees       1      

Glanskop  1  1 3 4 4  1   1 

Kuifmees    2 3 3 3      

Boomklever  1      1     

Wielewaal         1    

Huismus 56  98     28 16    

Ringmus 1       2     

Putter 5  2   1  8 1  1  

Rietgors          4   
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Broedvogels van de Noordwijkse Noordduinen 
 
Jelle van Dijk 

 
In 2004 werd in een groot deel van de Noordwijkse 

Noordduinen (verder aan te duiden met 

Noordduinen) een volledige broedvogel-

inventarisatie uitgevoerd.  

Het betrof de kavels 18c (Willem Baalbergen, Jelle 

van Dijk), 18d (Annelies Marijnis, Ineke van Dijk) 

en 18e (Rien Sluijs). Al eerder, in 2001 was het 

terrein van de Noordwijkse Golfclub volledig 

geïnventariseerd (Jelle van Dijk). Het ontbrekende 

deel tussen deze kavels en Noordwijk aan Zee 

werd in 2003 (kavel 18a) en 2004 (kavel 18b) door 

Ees Aartse op bijzondere soorten geïnventariseerd. 

De ligging van deze kavels is aangegeven op de 

kaart bij het artikel Broedvogelonderzoek 

bijzondere soorten in 2004 in deze Strandloper. 

De laatste keer dat het gehele gebied tot aan de 

Noraweg door leden van onze vereniging 

geïnventariseerd werd, dateert al weer van 1983! 

Hierna werd dit gebied in 1998 onderzocht door 

André van Kleunen (SOVON) in opdracht van 

Staatsbosbeheer (SOVON-inventarisatierapport 

1999/03). Bij dit onderzoek werden alleen enkele 

algemene soorten niet geteld. 

 

In de bijgevoegde tabel zijn alle telgegevens 

samengevat. Bij deze tabel moeten de volgende 

opmerkingen worden gemaakt: 

- de nul (0) geeft aan dat er wel op de soort 

is gelet, maar dat de soort niet broedde 

- het sterretje (*) in de lijst van 1998 

betekent: niet geteld 

- cursief gedrukte soortnaam: de soort komt 

niet voor op de lijst van bijzondere soorten 

en is dus niet geteld in de kavels 18a en 

18b. Daar het hier om algemene soorten 

gaat zal het totaal in de kolom 2001-2004 

totaal  voor deze soorten te laag zijn. 

- Om de tabel op één pagina te krijgen zijn 

enkele soorten weggelaten:  

Nijlgans: in 2004 één paar in kavel 18b 

Bergeend: in 1983 nog één paar, hierna 

niet meer broedend 

Wulp: tot midden jaren tachtig regelmatig 

broedvogel met 1-2 paren 

Zwarte Specht: broedvogel in 1983 met 

één paar 

Gekraagde Roodstaart: in 1998 werden 3 

territoria vastgesteld 

Bosrietzanger: alleen een melding in 1983 

(4 paren) 

Grauwe Vliegenvanger: nog broedvogel in 

1983 en 1998 met één paar 

 Spreeuw: in 1983 werden 20 paren gemeld.  

Putter: alleen in 2004 werd één paar 

gemeld (Piet Florisdal). 

 
Veranderingen 

De inventarisaties van de laatste jaren maken het 

mogelijk de huidige vogelstand in de Noordduinen 

te vergelijken met die in 1983 en 1998. Uiteraard 

moeten hierbij de grote lijnen worden 

aangehouden. Fluctuerende aantallen kunnen 

immers worden vastgesteld zonder dat er werkelijk 

veranderingen zijn geweest. Zo werd er in 1983 

nog niet gewerkt met de huidige, wat strengere 

SOVON-richtlijnen waarbij begrippen als 

datumgrens en fusie-afstand een belangrijke rol 

spelen. Ook de verschillende inventarisatie-

ervaring bij de tellers nu en toen kan niet-

bestaande verschillen genereren. De bespreking zal 

zich daarom beperken tot drie categorieën: a. 

verdwenen broedvogels,  b. nieuwe broedvogels en 

c. soorten met opvallende aantalsveranderingen. 

 

Verdwenen broedvogels 

Boomvalk: Tot het jaar 2000 broedde deze soort 

vrijwel jaarlijks bij de Duindamse Slag. De komst 

van de Havik heeft zoals op veel plaatsen deze 

soort verjaagd. 

Zomertortel: Het aantal in 1983 is hoog, maar 

daarvoor, in 1978, werden zelfs 41 paren geteld. 

Het verdwijnen van deze soort uit de Noordduinen 

is niet in verband te brengen met bepaalde, 

zichtbare ontwikkelingen in het gebied (Vossen, 

meer recreatie, vergrassing, enz.). 

Ransuil: Gelet op recente winterwaarnemingen zou 

deze uil nog wel ergens in de Noordduinen kunnen 

broeden. Dichtbij een havikshorst zal dat niet zijn! 

Veldleeuwerik: In het vlakke gebied bij de 

Duindamse Slag was deze soort tot begin jaren 

negentig de talrijkste broedvogel. Of het 

verdwijnen van deze soort geheel aan de Vos moet 

worden toegeschreven is maar de vraag, want de 

Boomleeuwerik is inmiddels hier teruggekeerd! 

Aan dit lijstje moeten nog de reeds eerder 

genoemde soorten worden toegevoegd: 

Bergeend, Wulp, Zwarte Specht, Gekraagde 

Roodstaart, Bosrietzanger, Tuinfluiter, Grauwe 

Vliegenvanger en Spreeuw. 
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Nieuwe broedvogels 

Nijlgans: Ook in de Noordduinen, bij het 

Lappennest, heeft deze soort zich nu gevestigd. 

Buizerd: In 1998 werden baltsende vogels gezien, 

maar werd nog geen nest gevonden. In 2004 

konden op aanwijzen van Ted Hoeks (SBB) twee 

horsten worden gelokaliseerd. Er werd geen 

broedsucces waargenomen. 

Havik: Met ingang van het jaar 2000 broedt deze 

soort op de Noordwijkse Golfclub of in het 

aangrenzende dennenbos. 

Sperwer: In 1990 broedde een paar op de golfbaan. 

Bij dit nest werd het wijfje geschoten. De laatste 

jaren, uitgezonderd 2004, broedt de Sperwer in het 

bos bij de werkschuur van Staatsbosbeheer. 

 

Soorten met opvallende fluctuaties 

Wilde Eend: Het vrijwel verdwijnen van deze soort 

heeft vermoedelijk alles te maken met de predatie 

door Vossen. 

Patrijs: Na volledig uit de Noordduinen verdwenen 

te zijn, werd in 2003 en 2004 weer gebroed op de 

Noordwijkse golfbaan. 

Fazant: Voor deze soort geldt hetzelfde als voor de 

Wilde Eend. 

Koekoek: In 1983 was het gebied opgedeeld in 

meer en dus kleinere kavels. Men was zich er toen 

vermoedelijk te weinig van bewust dat de Koekoek 

een uitgestrekt territorium kan hebben dat 

meerdere kavels omvat. Het totaal van 11 zal aan 

de hoge kant zijn, maar dat er toen veel meer 

Koekoeken rondvlogen dan nu, staat buiten kijf. 

Grote Bonte Specht: In 1983 werden tussen 

Duindamse Slag en Noraweg  7 paren geteld. In 

2004 ging het om 14 paren. Deze verdubbeling is 

te danken aan de grotere variatie in het bos en de 

toegenomen nestgelegenheid in de vorm van 

afgestorven dennenstompen. 

Boomleeuwerik: Met 6 broedparen scoort 2004 

gelijk aan het beste jaar uit het verleden (1978). In 

1981 waren er nog 4 paren, maar enkele jaren later 

was de soort al volledig uit de Noordduinen 

verdwenen. 

Tapuit: Op de lijst staat nog één paar, maar 

broedsucces werd hierbij niet vastgesteld. 

Vermoedelijk kan deze soort al bij de verdwenen 

broedvogelsoorten worden bijgeschreven. In 1983 

was de terugloop in aantal reeds begonnen, want in 

1981 broedden er alleen al ten zuiden van de 

Duindamse Slag nog 30 paren. Ook deze soort is 

vermoedelijk heel kwetsbaar als er Vossen (en 

loslopende honden) in het gebied aanwezig zijn. 

Grasmus: Gelet op de onvolledigheid van de 

telling zullen er in 2004 meer Grasmussen hebben 

gebroed dan in 1983. In dat jaar was de populatie 

zich nog aan het herstellen na de sterke terugval 

van eind jaren zestig. Vergeleken met de 161 paren 

uit 1998 is de stand duidelijk teruggelopen, ook als 

we rekening houden met de onvolledigheid van de 

telling. 

Fitis: In 1983 werden tussen Duindamse Slag en 

Noraweg  47 paren geteld. In 2004 waren dat er 

nog maar 28. In 1991 en 1992 keerden opvallend 

weinig Fitissen terug uit Afrika. Volledig herstel 

zoals bij de Grasmus heeft bij deze soort niet 

plaatsgevonden. 

Glanskop: Met 12 paren scoort deze soort hoger 

dan ooit. Het ouder worden van het bos, meer 

loofhout en meer nestelgelegenheid in de vorm van 

afgestorven dennenstompen hebben deze toename 

mogelijk gemaakt. 

Pimpelmees: Ook deze typische loofhoutmees 

heeft kunnen profiteren van de veranderingen in 

het dennenbos. 

Kuifmees: Deze soort is aan naaldhout gebonden, 

maar vindt in de Noordduinen nog steeds 

voldoende foerageergebied. Ook deze soort zal 

geprofiteerd hebben van het toegenomen aantal 

dennenstompen als nestelgelegenheid. 

Ekster: Met de komst van de Havik maken Eksters 

en in mindere mate Zwarte Kraaien, zware tijden 

door. De meeste Eksters zijn dichtbij Noordwijk 

aan Zee te zien, een gebied waar de Havik zich 

zelden vertoont. 

Vink: Van een zeer schaarse soort met 6 paren 

heeft de Vink zich ontwikkeld tot een talrijke soort 

met 49 paren (bij een onvolledige telling). 

Bekijken we alleen het gebied tussen Duindamse 

Slag en Noraweg (volledige tellingen) dan is de 

Vink hier toegenomen van 4 paren in 1983 tot 43 

paren in 2004. De Vink heeft blijkbaar optimaal 

geprofiteerd van het ouder worden van het 

dennenbestand in combinatie met de toename van 

loofhout. 

Kneu: In 1983 was het gebied buiten het 

dennenbos veel minder dicht met struiken begroeid 

dan nu. Ook de vergrassing met Duinriet was toen 

nog niet zo opvallend. Kneuen foerageren op de 

bodem op zoek naar onkruidzaden en insecten. 

Door de afname van geschikt foerageergebied is de 

stand vrijwel gehalveerd vergeleken met die in 

1983. 

 

Tenslotte 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de 

broedvogelstand van de Noordduinen aan grote 

veranderingen onderhevig is. Een deel van die 

veranderingen is het gevolg van trends over grote 

gebieden (Nederland, West-Europa). Zo nemen 

Havik, Buizerd en Nijlgans overal toe in 

Nederland. Al eerder waren Grauwe Klauwier en 
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Geelgors uit de Noordduinen en geheel West-

Nederland verdwenen. 

De komst van nieuwe predatoren zoals Vossen en 

Haviken, heeft grote invloed op bepaalde groepen 

vogels. Grondbroeders zoals Wulp en Bergeend 

verdwenen door de Vos en soorten als Ekster en 

Houtduif lijden onder de predatie door de Havik. 

Ook de invloed op de konijnenstand en daarmee 

indirect op de begroeiing en alles wat daarmee 

weer samenhangt, moet niet onderschat worden. 

Een deel van de veranderingen is terug te voeren 

tot veranderingen in het duingebied zelf. De 

verstruiking en vergrassing van het open duin is 

gunstig geweest voor Nachtegaal en Braamsluiper, 

maar ongunstig voor een soort als de Kneu. De 

verdere uitgroei van het dennenbos en vooral het 

beheer waarbij het loofhout meer kansen krijgt en 

oude dennenstronken niet worden opgeruimd, heeft 

een positieve uitwerking gehad op de 

broedvogelbevolking van het dennenbos.  

Een negatieve factor in het bos is de toegenomen 

intensieve recreatie. Was de drukte vroeger beperkt 

tot het weekend, tegenwoordig staat de 

parkeerplaats bij de Duindamse Slag vrijwel 

dagelijks vol met de auto’s van trimmers en 

hondenliefhebbers. Toch blijkt dat gedeelten die 

met een hekwerkje worden afgezet, in het 

algemeen rustig blijven en als een soort refugium 

dienst kunnen doen. Het verdient aanbeveling om 

in de nabije toekomst de ligging en de omvang van 

deze refugia nog eens kritisch te bekijken. 

Broedvogels van de Noordwijkse Noordduinen 

 2003 2004 2004 2004 2004 2001 2001-04 1983 1998 

soort / kavel 18a 18b 18c 18d 18e 18f totaal totaal totaal 

Wilde Eend 0 0 0 0 0 1 1 11 * 

Buizerd 1 1 0 0 0 0 2 0 1 

Havik 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Sperwer 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Boomvalk 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Patrijs 0 0 0 0 0 1 1 4 0 

Fazant 0 0 0 1 0 1 2 11 17 

Houtsnip 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Holenduif 0 0 0 2 1 0 3 3 4 

Houtduif   7 10 16 9 42 115 * 

Zomertortel 0 0 0 0 0 0 0 28 6 

Koekoek 0 0 0 1 0 1 2 11 3 

Bosuil 0 0 1 0 0 0 1 2 1 

Ransuil 0 0 0 0 0 0 0 4 2 

Groene Specht 0 1 0 1 1 0 3 4 3 

Grote Bonte Specht   1 6 8 0 15 7 8 

Boomleeuwerik 0 2 1 2 0 1 6 2 1 

Veldleeuwerik 0 0 0 0 0 0 0 33 0 

Boompieper 0 4 1 2 3 4 14 20 7 

Graspieper 4 2 2 5 0 10 23 38 27 

Winterkoning   6 14 21 3 44 43 * 

Heggenmus   7 12 5 8 32 79 79 

Roodborst   9 13 19 1 42 43 * 

Nachtegaal   8 4 4 7 23 41 63 

Roodborsttapuit 3 0 2 4 0 3 12 7 14 

Tapuit 1 0 0 0 0 0 1 24 4 

Merel   8 13 11 9 41 59 * 

Zanglijster   0 3 2 0 5 6 10 

Grote Lijster 0 0 0 0 1 0 1 2 1 

Sprinkhaanzanger 1 3 0 1 0 1 5 5 14 

Braamsluiper 6 3 0 1 2 0 12 3 10 

Grasmus   8 4 4 11 27 31 161 

Tuinfluiter 0 0 0 0 0 0 0 6 1 

Zwartkop   2 5 7 1 15 12 22 

Tjiftjaf   7 22 27 0 56 23 73 

Fitis   8 10 8 11 37 143 114 

Staartmees   1 1 1 0 3 2 4 

Glanskop 0 1 3 4 4 0 12 2 7 

Kuifmees 0 2 3 3 3 0 11 4 14 

Zwarte Mees 0 0 0 0 1 0 1 1 3 

Pimpelmees   2 9 8 0 19 7 19 

Koolmees   4 16 15 1 36 47 * 

Boomkruiper   1 6 5 0 12 7 10 

Gaai   3 3 2 2 10 17 11 

Ekster   2 4 0 1 7 27 23 

Zwarte Kraai   2 2 0 0 4 6 10 

Ringmus 2 0 0 0 0 1 3 3 0 

Vink   6 21 15 7 49 6 30 

Groenling   0 1 0 0 1 9 1 

Kneu   3 5 1 11 20 67 25 
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Jeugdnatuurclub 
 

In het winternummer 2004 van Mens en Natuur, 

het magazine van het IVN, schrijft Mieke van der 

Weij: “Kennis is belangrijk voor betrokkenheid bij 

natuur. Als iemand persoonlijke ervaringen vertelt 

en de schoonheid laat zien, voel je hoe belangrijk 

het is er zuinig op te zijn”. 

De kinderen, die vorig jaar deelnamen aan de 

jeugdactiviteiten, zullen dat vast ervaren hebben. 

In januari hebben 22 kinderen een voederplankje 

voor vogels gemaakt. Met echt gereedschap – en 

niet met ‘n “nephamer” wat ’n jongetje vooraf 

veronderstelde – werd er vol overgave geschuurd, 

gezaagd en getimmerd. Onder deskundige leiding 

van Renée werden de plankjes in elkaar gezet. Wat 

zullen de vogels van deze tafeltje-dekjes gesmuld 

hebben! 

In februari zaten 15 kinderen ademloos te luisteren 

en te kijken naar een enthousiaste Power Point-

presentatie van een biologie-studente in de Leidse 

Sterrenwacht. Even zat ik met samengetrokken 

tenen, omdat de inhoud wel erg moeilijk was, 

maar...er ontstond een leuke wisselwerking tussen 

de kinderen en de presentatrice. Het was een 

geweldige ervaring toen later in de koepel van de 

oude Sterrenwacht het dak openging. Helaas was 

het bewolkt weer. God hoorde me brommen toen 

ik de volgende avond in mijn achtertuin de sterren 

aan de hemel zag twinkelen. 

In maart liet Dick op zijn eigen unieke wijze 22 

kinderen ervaren dat de stand van de ogen en poten 

en de vorm van de snavel van essentieel belang 

zijn voor hun leefwijze. Deze kinderen zullen 

voortaan beter kijken. 

In april hebben 12 kinderen aan de 

weidevogelexcursie deelgenomen, waar Mariska 

de Graaff in het juninummer enthousiast verslag 

van heeft gedaan. In mei hebben 12 kinderen de 

imkerij De Drie Bijen bezocht. John en Marijke 

Driebergen gaven uitleg over hun hobby. Zij 

ontzenuwden ook de hardnekkige mythe dat de 

imker rook uit zijn pijp gebruikt om de bijen te 

bedwelmen. Rook betekent voor bijen “brand – 

wegwezen”. Maar op de vlucht pak je snel je 

kostbaarheden bij elkaar. Bijen zuigen zich dan 

barstensvol met honing en met een dikke, kromme 

buik kun je niet veel kwaad meer doen. 

Op de slootjesexcursie in juni kwam al weer een 

meer dan gemiddeld aantal kinderen af, n.l. 27. 

Dankt deze activiteit haar succes aan het feit dat de 

kinderen iets waar kunnen nemen dat niet altijd 

zichtbaar is? Of komt het jachtinstinct van de mens 

naar boven of is het wellicht de spanning van aan 

de waterkant bezig zijn, omdat je in het water kunt 

vallen?  

Geen idee, maar ’t was weer een superochtend. 

In september zijn 8 kinderen met Wim 

Kuijpersgaan strandjutten. Een journalist van het 

Leidsch Dagblad zou “even” langskomen, maar 

werd aangestoken door het hele gebeuren. Hij heeft 

de hele excursie meegemaakt. Zijn verslag met een 

mooie foto van Marloes stond pontificaal in de 

maandageditie. 

Precies hetzelfde overkwam in oktober een 

fotograaf van bovengenoemd dagblad. Net als de 

11 deelnemende kinderen luisterde hij geboeid 

naar de paddestoelverhalen van Lutgarde. Er ging 

een nieuwe wereld voor hem en de kinderen open 

toen zij het wonderlijke fenomeen van de 

mixomycete (heksenboter) – is het nu een plant of 

dier? – aankaartte. 

Het jaar werd afgesloten met de geslaagde 

duinexcursie voor 11 kinderen.  

Marieke Dwarswaard heeft daar, op eigen 

initiatief, in het decembernummer van de 

Strandloper al een leuk stukje over geschreven. 

 

Met dank aan de enthousiaste inzet van de gidsen, 

assistenten en chauffeurs, m.n. Renée, Bram, Lotte, 

Dick, Robert, Wim en Lutgarde. 

 

Nel Nooijen  
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Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum het afgelopen jaar 

 
Ingrid van der Meulen. 

 
Het totaal aantal bezoekers van de inloop-

ochtenden bedroeg in 2004  zo'n kleine 200; 

opgesplitst waren dit 75 kinderen en ruim 115 

volwassenen, waaronder ook  ongeveer 20 eigen 

leden. 

Over  de persberichten mogen we niet mopperen, 

ze worden over het algmemeen trouw geplaatst. De 

krant waar we het meest van op aan kunnen is "Het 

Witte Weekblad", de "Zeekant" slaat maar een 

enkele keer over, maar plaatst dan wel een 

berichtje in de Weekagenda. Of de"Week-Break" 

ons bericht plaatst kan ik niet controleren, omdat ik 

die niet ontvang. 

De inroostering van de vrijwilligers en hun 

bereidheid om de eerste zaterdag van de maand op 

te draven,  is zonder problemen verlopen. Ik heb 

dit jaar maar één keer iemand  moeten  laten 

vervangen. In een ander geval ontstond er 

verwarring met een excursie-ochtend, maar dat is 

door mensen zelf opgelost. De lijst is versterkt met 

4 enthousiaste nieuwe vrijwilligers en twee 

oudgedienden hebben afscheid genomen. Bij deze 

bedank ik Riet Alkemade en Toos Bom  voor  hun 

jarenlange inzet!     

Tijdens de Inloopochtenden hebben we ook weer 

een aantal nieuwe leden geworven en een flink 

aantal Natuurgidsen verkocht. 

Het doel van de bezoekers is divers, er zijn er die 

alleen komen kijken; maar er komen er ook met 

gerichte vragen. Soms wil iemand informatie over 

iets wat hij/zij gevonden heeft. Kinderen willen 

nog wel eens informatie of materiaal voor een 

werkstuk. Over het algemeen was het erg gezellig 

en dus contact-bevorderend. 

Rest mij nog alle vrijwilligers te danken voor hun 

inzet. 

 

 

Overzicht educatieve werkgroep 2004 

 
Nel Nooijen 

 

De kleine, maar actieve kern van de educatieve 

werkgroep heeft ook dit jaar veel energie gestoken 

in de nieuwe manier van voorbereiden van het 

traditionele herfstnatuurspel. Het is een project van 

vijf jaar om een natuuropdrachten-cartotheek op te 

zetten.  

Dit alles om de hectische voorbereidingsmaanden 

september en oktober te ontlasten. 

Dit jaar heeft de groep ook twee leskisten 

ontvangen van de Rabobank. De leskist “Bijen”is 

gebruiksklaar gemaakt. De kist “Bodem”zal in 

2005 ingezet worden. 

Ook al lijdt de groep al jaren aan een 

onderbezetting toch ging het normale educatieve 

werk, het ontvangen van groepen in het Jan 

Verwey Natuurcentrum en leiden van 

buitenexcursies, gewoon door. In  het afgelopen 

jaar hebben 26 groepen het  Natuurcentrum 

bezocht. In de maanden oktober en november zijn 

15 groepen o.l.v. een gids in het Nieuw-

Leeuwenhorstbos geweest. Helaas moest Ineke, 

onze coördinator van ’t groepenbezoek, een aantal 

scholen teleurstellen, omdat er overdag geen 

mensen beschikbaar waren. 

 

MAAND   SCHOOL                                PLAATS                          AANTAL   VOLW. 
 

jan. Duinpieper Noordwijk 12 3 

febr. Jeugdnatuurwacht Sassenheim 12 2 

maart Vinkenveldclub Noordwijk 25 6 

maart Kinderpartijtje Noordwijk  7 2 

maart Antoniusschool Voorhout 23 8 

maart Hoffenne Noordwijk 33 4 

april De Jutter Noordwijk 23 2 

april De Jutter Noordwijk 23 2 

april De Jutter Noordwijk 22 2 

april De Zeevlam Noordwijk 17 2 

mei Prinsenhof Noordwijkerhout 30 6 
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mei Prinsenhof Noordwijkerhout 29 6 

mei Antoniusschool Aerdenhout 26 6 

mei Kinderpartijtje Voorhout 7 1 

mei De Rank Sassenheim 20 6 

mei De Rank Sassenheim 19 6 

mei De Rank Sassenheim 28 6 

juni Achtbaan Voorhout 29 8 

juni Achtbaan Voorhout 21 6 

juni Dubbelburg Valkenburg 25 8 

juni Zeevlam Noordwijk 16 2 

juni Schapedel Noordwijk 15 1 

juni Kinderpartijtje Lisse  8 2 

juli Springplank Sassenheim 23 5 

okt. Zeehonk Noordwijk 23 2 

okt. Zeehonk Noordwijk 23 2 

 

BOSEXCURSIES 

 
MAAND       SCHOOL                                           PLAATS                               AANTAL  

okt. De Jutter Noordwijk 18 

okt. De Jutter Noordwijk 17 

okt De Jutter Noordwijk 23 

okt. De Jutter Noordwijk 17 

okt. Duinpieper Noordwijk 12 

okt. Duinpieper Noordwijk 12 

okt. Duinpieper Noordwijk 12 

nov. Victorschool Noordwijkerhout 25 

nov. Victorschool Noordwijkerhout 25 

nov. Victorschool Noordwijkerhout 24 

nov. Zeehonk Noordwijk 25 

nov. Duinpieper Noordwijk 12 

nov. Duinpieper Noordwijk 12 

nov. Duinpieper Noordwijk 12 

nov. Duinpieper Noordwijk 12 

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

Paulette, Reneé, Robert en Willem. 

 

Korte cursus: Planten determineren 
 
Het meest geniet je van plantjes als je ze op naam kunt brengen, tenminste zo vergaat het velen. Met behulp 

van plaatjesboeken kom je vaak al een heel eind. Daar is niets op tegen want ook geoefende floristen 

gebruiken in het buitenland maar al te graag een plaatjesboek! Op deze korte cursus gaan we onder leiding 

van Jelle van Dijk geen namen van planten zoeken door eindeloos in plaatjesboeken te bladeren. Met behulp 

van tabellen in een echte flora zal heel precies aan de hand van kenmerken de juiste naam worden bepaald.  

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten in april en mei. Daarbij wordt gewerkt met de bekende 

Geïllustreerde Flora van Nederland van Heimans, Heinsius en Thijsse. Deze cursus is bedoeld voor mensen 

die nooit met een dergelijke flora hebben gewerkt of na een of twee keer de moed hebben opgegeven. 

Belangstelling voor planten is als instapniveau voor deze cursus voldoende! 

De cursusavonden duren van 20.00u tot 22.00u en worden gehouden in het Jan Verwey Natuurcentrum. De 

volgende data zijn vastgelegd: dinsdag 26 april, dinsdag 17 mei en dinsdag 24 mei 

.Het cursusgeld bedraagt 10 euro. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en het gebruik van de hier boven 

genoemde flora. Het maximum aantal deelnemers bedraagt twintig. Aanmelden vooraf is gewenst. Dit kan 

per telefoon (071-3610833) of per e-mail (dijkboom@planet.nl).   
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De Natuurkalender 

 
Verzonden: dinsdag 2 november 2004  

Onderwerp: Potvissen 

Hallo allemaal, 

Zojuist bereikt mij het bericht (via de KNRM) dat er 

vanmiddag twee Potvissen levend zijn gestrand op 

zandplaat De Richel tussen Vlieland en Terschelling. 

Men is bezig met 5 boten van de KNRM om mbv de jet 

aandrijving zand weg te spoelen en zo een geul te 

maken waardoor men de dieren weer los kan krijgen. De 

boten proberen dan om de Potvissen te begeleiden naar 

dieper water. 

Groetjes, Ab Steenvoorden 

 

Verzonden: maandag 8 november 2004  

Onderwerp: halsbandparkieten 

Hoi allemaal, 

Vanmorgen om half 9 vlogen er 2 Halsbandparkieten 

over de Koepelweg naar noord. Op 22 okt vlogen er om 

6 uur 's middags 2 naar zuid en op 25 oktober vlogen er 

's morgens 2 naar noord over de Koepelweg, terwijl ze 

stevig achterna gezeten werden door een groepje 

Kauwen. Ik vermoed dat deze waarnemingen te maken 

hebben met de van Halsbandparkieten bekende 

slaaptrek, waarbij deze vogels zich 's avonds bij 

honderden, soms wel een paar duizend, verzamelen. Wie 

weet er in onze streek slaapplaatsen van deze vogels? 

Groetjes, Jan Jacobs 

 

Verzonden: maandag 20 december 2004  

Onderwerp: strandtelling 

 

Hallo allemaal, 

Vandaag onder ideale omstandigheden het strand geteld 

voor de maandelijkse watervogeltellingen. 

Het vele aanspoelsel trok massa's vogels. Het resultaat 

na 10 kilometer was: Zilvermeeuw ca. 9000, Storm-

meeuw  ca. 1500,  Kokmeeuw  ca, 1600, 

Kl.Mantelmeeuw  1Gr., Mantelmeeuw 40, 

Drieteenstr.loper  598,  Steenloper  6 

Scholekster  6, Zwarte Kraai 55, Kauw  6 

Nog nooit waren er zoveel Kok- en Stormmeeuwen op 

het strand tijdens een telling. Het aantal Grote Mantels 

en Scholeksters viel tegen. 

groetjes  Hein 

 

Verzonden: zaterdag 15 januari 2005 14:44:46 

Onderwerp: maanvis 

Er ligt een maanvis op het strand ten noorden van de 

vuurtoren ca. paal 80, ca 60cm lang.  

Hein 

 

Subject: Bunzing 

Date: Mon, 27 Dec 2004 08:29:52 -0800 (PST) 

 

Hallo allemaal, 

Gisteren op het fietspad voor hoofdingang van 

Golfterrein in de duinen een bunzing overstekend over 

het fietspad gezien. Twee weken geleden heeft mijn 

zwager een dode bunzing gevonden bij de Achterweg 

ter hoogte Van der Putten. 

Groetjes, Marco 

 

 
Van: Dick Paschier 

Onderwerp: Opgesloten roofvogel 

 

Hoi iedereen. 

Van een oud collega ontving ik vanmiddag een 

telefoontje dat er in een kas aan de Loosterweg bij Lisse 

een grote roofvogel naar binnen was gevlogen.Ter 

plaatse bleek het een onvolwassen havik te zijn die de 

uiterste hoek van de kas als onvrijwillige rustplaats had 

ingenomen. Wanneer de ramen geopend zijn vliegen 

regelmatig duiven naar binnen en vermoedelijk werd de 

havik naar binnen gelokt. Door de dakramen te openen 

en van twee kanten flink lawaai te maken koos de 

jongeling de vrijheid,wellicht een ervaring rijker. 

Groeten Dick 

 

Date: Sun, 16 Jan 2005 16:38:47 +0100 

Hoi, 

Vanmiddag (c 15:45) in de noordduinen van Noordwijk 

nabij de golfbanen een Taigaboomkruiper in een groep 

zwart-, kuifmezen en goudhanen. Vogels waren erg 

vocaal en verplaatste zich in zuidelijke richting. 

Atlasblok 24.57.33.3 

groeten  Menno van Duijn 

 

Date: Tue, 18 Jan 2005 19:59:29 +0100 

 

Hoi, 

Vanmiddag was ik aan het hardlopen op het strand 

richting de noord. Onderweg kwam ik twee, 

vermoedelijk vermoeide want ik kon ze zeer dichtbij 

benaderen, Zeekoeten tegen die op het strand net voor 

de branding lagen. Dichtbij in de buurt lag een 

juveniele Drieteenmeeuw met een gebroken vleugel. Dit 

was net voorbij de 1e oprit ten zuiden van de 

duindamseslag, ik geloof dat dat de 23e oprit is. 

Op de terugweg lagen d eZeekoeten er niet meer maar 

wel de Drieteenmeeuw en zag ik ook nog een dode 

zeekoet die al flink aangevreten was. 

 

Groeten Pieter van der Luijt 
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W. Andelaar 

ls geen andere plaats leent Noordwijk zich voor 

een rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt 

iets oppikken van wat de natuur te bieden heeft.  

 

Op mijn dagelijkse loopje over het strand zag ik 

hem weer. Na meer dan twee jaar stond de 

Zilvermeeuw, voorzien van een groene ring met 

een L om zijn rechterpoot, weer op het strand. Net 

als toen, recht voor het dorp. De beschadigde witte 

ring, met een 1 om de linkerpoot, was hij in die 

twee jaar kwijt geraakt.  

Desondanks loopt en staat het beest nog steeds niet 

op zijn tenen, maar op de bol van zijn voet.  

Met die handicap, door de beschadigde ring 

veroorzaakt, heeft de meeuw kennelijk leren leven. 

De meeuw is zo te zien in een uitstekende conditie. 

Net als veel van zijn soortgenoten profiteert hij van 

de overvloed aan Amerikaanse zwaardscheden die 

de laatste tijd op het strand aanspoelen. 

Met Arie Spaans, de man die het dier ruim 18 jaar 

geleden in Schoorl ringde, sprak ik over de meeuw. 

Uit de terug-meldingen, die hij jarenlang ontving, 

blijkt dat meeuwen niet alleen in de broedtijd aan 

een bepaalde plaats gebonden zijn. Ook in de 

winter verblijven ze jaar op jaar op dezelfde plek. 

Het spreekwoord: Zo vrij als een vogel in de lucht 

gaat dus voor deze dieren niet op! 

Bij het doorkijken van wat oude boeken over de 

verplaatsingen van vogels van en naar het 

broedgebied, stuitte ik al snel op het Trekstation 

Noordwijk, rond 1920 door Jan Verwey en zijn 

vriend Gerrit Brouwer opgericht. Niet al te 

wetenschappenlijk, maar met veel enthousiasme, 

werd een aantal jaren de trek van vogels bekeken. 

Soms vanaf het duin waarop Villa Nova stond, 

soms vanaf het dak van Hotel Noordzee.  

Diezelfde Brouwer schreef in 1954 een artikel in 

het blad Ardea over onze vroegere ornithologen en 

promoveerde ook op dit onderwerp.  

Zijn proefschrift is het nog steeds waard om 

gelezen te worden.  

Zo is er in te lezen dat ene Abraham Verster van 

Wulferhorst zich rond 1833 in Noordwijk vestigde. 

Zoals in die tijd gebruikenlijk, was hij een verwoed 

jager. 

Zo schoot hij graag kraaien vanuit een hut.  

Om de kraaien aan te lokken plaatste hij voor de 

hut een levende oehoe op een paal.  

Deze oehoe stond later in dode staat op de 

boerderij Puikenduin, waar Jan Verwey het dier 

van de toenmalige eigenaar, Floris Verster, mocht 

ophalen. De uil is nu nog in het Jan Verwey 

Natuurcentrum te bekijken. 

 

Net als de kraaien in de tijd van Verster legde de 

uil in de loop der jaren het loodje. Met de meeuw 

van Spaans is dat, ondanks zijn handicap, nog niet 

het geval. Die kan nog gaan en staan waar hij wil. 

Of toch niet? Is ook de meeuw `gebonden` aan 

vaste plekken ? 
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Excursie Goeree Schouwen 
 

Koene Vegter 

 

Aangetrokken door de mooiste dag tussen Kerst en 

Oud en Nieuw verzamelde zich in de vroege 

ochtend van woensdag 29 december 2004 een 27-

tal natuurliefhebbers voor de nieuwe plek van het 

Jan Verwey Natuurcentrum, alwaar men een 

veelbelovende routebeschrijving naar de Zuid-

Hollandse en Zeeuwse eilanden ontving.  

Zelf kwam ik in de groep Bijl, Baalbergen, Deelder 

terecht die zo af en toe haar eigen opvattingen over 

de te volgen route bleek te hebben, wat mogelijk 

ook dit waarnemingsverslag een enigszins 

eigenzinnig karakter kan geven. 

Het begin bracht nog louter geluk met het zicht op 

twee Ooievaars op een hooggelegen nest rechts 

van de snelweg bij Delft ter hoogte van Ikea. 

Boven het Botlekgebied werden de eerste groepen 

Grauwe Ganzen gesignaleerd, maar het echte 

waarnemen begon toch pas bij de haven van 

Stellendam, die onze equipe via een Brielle-slinger 

bereikte. Veel Wulpen en Scholeksters en ook een 

aantal Kluten, Tureluurs en Middelste Zaagbekken 

waren hier te zien. Een enkele enthousiasteling 

meende een opvliegend groepje zangers tot Fraters 

te moeten bombarderen, maar hier werd door 

menigeen ernstig aan getwijfeld.  

Vervolgens op weg naar de Scheelhoek, in de nog 

jonge ochtend heel mooi op het licht gelegen, waar 

met enige moeite een Nonnetje werd gezien en 

waar een witte gans uiteindelijk toch geen Ross’ 

Gans maar een ordinaire soepgans bleek te zijn. U 

ziet de gretigheid is er maar de scherpte moest nog 

komen. Als eerste deed Jaap Deelder hiertoe een 

poging toen hij onderweg een IJsvogel meende te 

zien; achteruit rijden leidde wel tot een eerste 

splitsing in de tot dan hechte groep maar niet tot de 

waarneming van de veronderstelde vogel. Slechts 

exoten als de Casarca en in ruime getale de 

Nijlgans werden gezien. Overigens zou Jaap zich 

later op de dag, weliswaar in kleine kring, meer 

dan volledig rehabiliteren op ijsvogelgebied. 

Rond lunchtijd werden bij polder Oudendijk zeer 

in de verte enkele stipachtige Rosse Flamingo’s 

gezien, hele zwermen Goudplevieren, zeer veel 

Brandganzen en ook de nodige Rotganzen. De 

Brouwersdam tussen Zuid-Holland en Zeeland 

bracht mooi van nabij waar te nemen Middelste 

Zaagbekken en Eidereenden en iets verder weg 

Roodkeelduikers, een fraaie IJseend, Steenlopers, 

Bontbekplevieren en een glimp van een Paarse 

Strandloper 

Na de enige regenbui van de dag deed het bericht 

van een nabij gesignaleerde Rode Wouw de ronde, 

wat voor onze groep aanleiding was in snelle vaart 

richting Schelphoek te koersen, daarmee tevens 

definitief afscheid nemend van de rest van het 

gezelschap.  

Onderweg meende Jaap Deelder opnieuw een 

IJsvogel te zien; opnieuw in de achteruit en na 

eerst een opvliegende Winterkoning werd 

inderdaad de prachtig blauwe schicht van een 

overvliegende IJsvogel gezien. De Wouw liet zich 

echter niet verschalken, wel Zilverplevieren, Rosse 

Grutto’s en een in fraai tegenlicht in het gras 

rechtop zittende Slechtvalk, een overvliegende 

Sperwer en een dito Kleine Zilverreiger.  

Na een erwtensoepstop bij de bij vogelaars zowel 

geliefde als gevreesde Heerenkeet, werden bij 

inhammen langs de Brouwersdam, wederom door 

de scherpe blik van Jaap Deelder, nog twee 

IJsvogels gezien, die zich respectievelijk in struik 

en op paal per telescoop uitstekend van alle kanten 

lieten bewonderen. 

Onderweg naar huis werd zeker nog een tiental 

Torenvalken en Buizerds gezien. Ter hoogte van 

Goedereede maakte een in het late zonlicht snel 

over het donkerende landschap  

voortwiekende Bruine Kiekendief een 

melancholiek einde aan een mooie winterdag met 

veel fraaie waarnemingen; iets waarvoor de 

organisatie van deze excursie zeker dank past. 
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
 

Jelle van Dijk 

 

Mebs Theodor & Scherzinger Wolfgang. 2004. 

Uilen van Europa. 400 p. Tirion Uitgevers BV, 

Baarn. Prijs €50,-. 

 
Dit boek verscheen in 2000 onder de titel Eulen 

Europas bij Kosmos Verlags-GmbH & Co in 

Stuttgart. Gelukkig heeft Tirion Uitgevers BV het 

aangedurfd dit fantastische boek in een 

Nederlandse vertaling uit te geven. Van begin tot 

eind is merkbaar dat hier de Duitse gründlichkeit in 

de beste betekenis van het woord aanwezig is. 

Zowel de tekst als de illustratie staat op een hoog 

niveau. Om met het laatste te beginnen, het aantal 

kleurenfoto’s per soort varieert van 22 bij de 

Ransuil tot 15 bij de Sperweruil. Daarnaast zijn er 

tientallen fraaie tekeningen opgenomen, de meeste 

van de hand van Winfried Daunicht. 

Zoals we mogen verwachten worden de eerste 100 

pagina’s in beslag genomen door degelijke 

inleidende hoofdstukken. Hierin komen zaken aan 

de orde als lichaamsbouw (gehoor, verenkleed), 

communicatie, broedzorg, prooidierkeuze, 

habitatkeuze en uilenbescherming. Om aan te  

 

geven hoe uitvoerig het fotomateriaal per soort kan 

zijn, volgt hier een overzicht van de foto’s bij de 

Ransuil: portret, detailfoto van klauw, foto met vijf 

veren, biotoop (2x), slapende Ransuil, Ransuil 

neemt zandbad, vliegende Ransuil, dreigende 

jonge Ransuil, takkeling (3x), jagende Ransuil 

(2x), braakballen, Ransuil op nest (2x), Ransuil op 

kunstnest, eendagskuikens, nestjongen, halfwas 

Ransuil,  winterslaapboom. De tekst van de 

soortbeschrijving is systematisch opgebouwd en 

zegt altijd iets over de verspreiding (met kaart) en 

de ondersoorten. Ook is er steeds een tabel te 

vinden waarin het aantal broedparen voor de 

Europese landen is terug te vinden. Komt de soort 

algemeen in Duitsland voor dan geeft een extra 

tabel inzicht in de aantallen in de diverse Duitse 

deelgebieden. Aardig en leerzaam is de tabel met 

geluiden voor man, vrouw en takkeling. Als men 

niet bekend is met de geluiden van de vrouwtjes 

kan het aantal broedparen van bijvoorbeeld de 

Bosuil te hoog worden geschat! Elke beschrijving 

eindigt met een stukje over nestkasten en eventueel 

nestplatforms en wordt besloten met een 

literatuurlijst. Hierin zijn ook de publicaties van 

Nederlandse uilenkenners als Johan de Jong 

(Kerkuil) en Fred Koning (Bosuil) terug te vinden. 

In de tekst is veel aandacht voor de opgroeiende 

jongen. Typisch voor een Duits boek zijn de foto’s 

van in gevangenschap (broedmachine) uitgebroede 

eendagskuikens. Heel leuk zijn de foto’s van 

klimmende jonge uilen. Bij enkele soorten 

springen de jonge uilen uit het nest als ze nog lang 

niet kunnen vliegen. Schijnbaar door de ouders 

verlaten zitten ze dan op de grond. Binnen enkele 

uren lukt het vrijwel al die jongen om langs 

stammen en takken omhoog te klauteren naar een 

veilig plekje.  

 

Als bijlage zijn enkele pagina’s van SOVON’s 

broedvogelatlas toegevoegd. Hierin wordt, met 

kaartjes, op de Nederlandse situatie ingegaan. 

Helaas moet worden opgemerkt dat de 

Nederlandse vertaling niet altijd even zorgvuldig 

is. Dat geldt niet alleen voor het onderschrift bij de 

foto op pagina 53 (Oehoe grijpt Ransuil, geen 

Bosuil), maar ook voor de lopende tekst die hier en 

daar niet zorgvuldig gecorrigeerd lijkt te zijn. 

Gelukkig beïnvloeden deze slordigheden 

nauwelijks het lees- en kijkplezier van dit 

geweldige uilenboek.
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R.H. de Bruyne, 2004. Veldgids Schelpen. KNNV 

Uitgeverij / Jeugdbondsuitgeverij (Utrecht).  ISBN 

: 90 5011 140 8.  224 blz., gebonden.  Prijs  € 

24.95  (voor leden van de KNNV € 21.95). 

 

 

Schelpenliefhebbers opgelet 

 

Nog net in 2004 is de Veldgids Schelpen van 

Rykel de Bruyne verschenen. Het is een van de 

veldgidsen van de KNNV. Het is een stevig boekje 

met een formaat (13 x 21½ cm) dat gemakkelijk 

mee te nemen is. Opvallend is wel dat het een 

kleurrijk geheel is geworden. Alle behandelde 

soorten zijn met een kleurenfoto aanwezig. Voor 

een Nederlands schelpenboek is dit bijzonder. We 

kunnen dit boek beschouwen als een opvolger van 

de bekende ‘Entrop’: Schelpen vinden en 

herkennen. De laatste jaren zijn er weliswaar 

diverse schelpenboeken verschenen, maar deze 

waren niet zo compleet voor onze kust of in het 

engels en behandelden een groot gebied. 

Uit de inhoudsopgave blijkt dat we met deze 

veldgids de schelpen van de kusten van Nederland, 

België en Duitsland (Noordzeedeel) op naam 

kunnen brengen. Er worden 252 soorten 

behandeld. Naast de slakken en tweekleppigen zijn 

er keverslakken (4 soorten), paalwormen (4 

soorten), inktvissen (4 soorten) en naaktslakken 

(12 soorten) opgenomen. Alle hebben een 

Nederlandse naam. 

Aandacht wordt geschonken aan de bouw van de 

diverse weekdierklassen. Het behandelde gebied, 

d.w.z. de zuidoostelijke Noordzeekust met zijn 

kusttypen en enkele vindplaatsen, komt ter sprake. 

Tevens zijn er o.a. hoofdstukken over het 

verzamelen, determineren en determinatietabel, 

opbergen, naamgeving, woordenlijst en literatuur. 

Het grootste deel van het boek wordt ingenomen 

door de behandeling van de soorten. Op elke blz. 

staan 2 soorten met kleurenfoto en een 

beschrijving, kleur, habitat en voorkomen. De 

ontwikkelingen van de laatste jaren zijn hierbij 

verwerkt, dus alle nieuwe uitbreidingen van onze 

molluskenfauna zijn er te vinden.  

Opvallend is dat de kleurenfoto’s van de kleine 

horentjes goed gelukt zijn. De afbeeldingen zijn 

ongeveer even groot.  

Kleine soorten zijn vergroot en grote soorten zijn 

verkleind, dus goed op de opgegeven afmetingen 

letten. In de determinatietabel komt 2x 144 voor. 

Het is hoofdzakelijk een schelpengids, dit betekent 

dat de zeenaaktslakken slechts beperkt behandeld 

worden.  

Wie geïnteresseerd is in deze groep raad ik aan om 

het artikel van P.H. van Bragt: The sea slugs, 

Sacoglossa and Nudibranchia (Gastropoda, 

Opisthobranchia), of the Netherlands te lezen. Het 

staat in Vita Malacologica 2: 3-22 (2004). Dit is 

een goed overzicht van de circa 40 soorten met 

kleurenfoto’s van dieren en eieren. In een ander 

artikel in hetzelfde nummer worden ook de 12 

Nederlandse inktvissen gemeld. Inktvissen behoren 

eveneens tot de weekdieren (mollusken). 

 

 

 

Degenen die geïnteresseerd zijn in onze 

zeeschelpen raad ik zeker aan om dit boek eens in 

te kijken in onze bibliotheek en het misschien 

daarna zelf aan te schaffen. Dit laatste heb ik zelf 

al gedaan.  

 

Wim Kuijper 
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Nieuw waddenweekend !! 
 

Omdat in januari bleek dat de Wierschuur op Terschelling, hoewel door ons in september al gereserveerd, 

niet meer beschikbaar was, moesten ondergetekenden aan de slag. 

Op een iets centralere plek op het eiland werd in een ander weekend een andere kampeerboerderij gevonden. 

Voor de liefhebbers van de waddenflora en fauna is er in het weekend 2-4 september a.s.plaats in de Jonge 

Jan in Formerum. 

Over aanmelden leest u in de volgende Strandloper meer.... 

 

George Hageman en Pieter de Jong. 
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Veldwaarnemingen 4de Kwartaal 2004 
 

 
soort aantal datum plaats kleed bijzonderheden waarnemer medewaarnemer 

Kleine Zwaan 1 01/11/04 over zee  naar noord JD  

Wilde Zwaan 2 04/12/04 AWD adult overvliegend Marelvlak AS  

Wilde zwaan 7 12/12/04 AWD  nabij Limburg Stirum 

kanaal 

AM  

Wilde Zwaan 2 23/12/04 Polder Elsgeest adult tp AS  

Wilde Zwaan 2 25/12/04 Polder Elsgeest   JD  

Wilde Zwaan 1 27/12/04 Sollasi  overvliegend RJ  

Toendrarietgans 1 25/12/04 Polder 

Hoogeweg 

 foeragerend JD  

Kleine Rietgans 420 31/10/04 Coepelduynen  overvliegend zuid AS  

Kleine Rietgans 110 31/10/04 over zee  naar zuid JD  

Kleine Rietgans 152 01/11/04 over zee  naar zuid JD  

Grauwe Gans 6 18/12/04 Polder 

Hoogeweg 

 foeragerend JD  

Kolgans 130 29/11/04 over zeereep zuid   JJ  

Grote Canadese 

Gans 

44 17/10/04 Polder 

Hoogeweg 

  JD  

Kleine Canadese 

Gans 

1 17/10/04 Polder 

Hoogeweg 

  JD  

Brandgans 126 26/11/04 over zee  naar zuid JD  

Rotgans 138 09/10/04 over zee  naar zuid in 2,5 uur JD velen 

Rotgans 203 10/10/04 over zee  naar zuid in 2,5 uur JD  

Topper 2 09/10/04 over zee zuid   JJ  

Topper 1 10/10/04 over zee   naar noord HV JD PS  KV  JJ 

Topper 1 10/12/04 over zee zuid   JJ  

Eider 70 19/12/04 over zee zuid   JJ  

Zwarte Zee-eend 417 26/12/04 over zee  in 2 uur naar noord JD HV 

Grote Zee-eend 6 20/11/04 over zee  in 3 uur: 2Z en 4 N JD PS  HV  KV 

Grote Zee-eend 3 22/11/04 over zee  naar zuid JD  

Grote Zee-eend 4 20/12/04 over zee N  9.00-10.00 HV JD 

IJseend 1 21/11/04 over zee  naar zuid JD AS  HV  PS 

Nonnetje 3 20/12/04 over zee N  9.00-10.00 HV JD 

Brilduiker 5 30/10/04 AWD  tp, Limburg Stirum 

Kanaal 

AS  

Brilduiker 12 04/12/04 AWD  tp, Limburg Stirum 

Kanaal 

AS  

Grote Zaagbek 49 04/12/04 AWD  tp, Limburg Stirum en 

Oosterkanaal 

AS  

Grote Zaagbek 26 18/12/04 AWD   Oosterkanaal JJ  

Grote Zaagbek 3 29/12/04 Oosterduinse 

Meer 

 tp AS  

Krakeend 225 02/10/04 vijver Nieuw-

Leeuwenhorst 

  HV  

Krakeend 14 12/12/04 over zee  naar noord JD PS 

Smient 74 09/10/04 vijver Nieuw-

Leeuwenhorst 

  HV  

Smient 180 12/12/04 weiland Oud-

Leeuwenhorst 

  HV  

Pijlstaart 15 03/10/04 over zee Z   9.10-10.40 HV PS  AM 

Pijlstaart 78 04/10/04 over zee Z   8.55-9.55 HV DP 

Pijlstaart 22 28/10/04 over zee  naar zuid in 2 uur JD  

Pijlstaart 1 30/10/04 AWD vrouw tp, nabij Pindabergje AS  

Slobeend 27 15/10/04 vijver Nieuw-

Leeuwenhorst 

  HV  

Zomertaling 1 30/10/04 AWD vrouw/winter tp, nabij Pindabergje AS  

Zomertaling 1 30/10/04 vijver Nieuw-

Leeuwenhorst 

vrouwtje  HV  

Wintertaling 16 09/10/04 over zee zuid   JJ  

Wintertaling 110 21/12/04 Kloosterschuur   JD  

Roodkeelduiker 110 05/12/04 in zee   voor telpost HV JD  AS 
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Roodkeelduiker 11 10/12/04 over zee zuid   JJ  

Parelduiker 1 01/11/04 over zee  naar zuid JD  

Parelduiker 1 02/11/04 over zee  naar noord JD AS HV 

Parelduiker 1 08/11/04 over zee Z   HV JD  KV 

Parelduiker 2 21/11/04 over zee  naar zuid JD AS HV  PS 

Parelduiker 2 22/11/04 over zee  naar zuid JD  

Parelduiker 2 02/12/04 over zee  naar zuid JD  

Parelduiker 5 05/12/04 over zee  naar zuid in 2,5 uur JD AS  HV 

duiker spec. 356 29/11/04 over zee  november-uurrecord JD  

duiker spec. 1083 06/12/04 over zee  in 1 uur naar zuid JD  

duiker spec. 1207 12/12/04 over zee  december-uurrecord JD PS 

Dodaars 7 09/10/04 vijver Nieuw-

Leeuwenhorst 

  HV  

Dodaars 10 04/12/04 AWD  tp, Limburg Stirum 

Kanaal  

AS  

Dodaars 22 30/10/05 AWD  tp, Limburg Stirum 

Kanaal 

AS  

Fuut 1350 03/12/04 in zee   JD AM 

Kuifduiker 1 11/10/04 over zee  naar zuid JD HV  KV 

Kuifduiker 2 27/10/04 in zee   JD  

Noordse 

Stormvogel 

5 20/11/04 over zee  in 3 uur: 2 Z en 3 N JD PS  HV  KV 

Noordse 

Stormvogel 

1 20/11/04 over zee   naar noord HV  

Noordse 

Pijlstormvogel 

2 03/10/04 over zee Z   9.10-10.40 HV PS  AM 

Noordse 

Pijlstormvogel 

1 22/10/04 over zee  naar zuid JD  

Jan van Gent 26 08/11/04 over zee Z   9.30-10.30 HV JD  KV 

Jan van Gent 21 16/12/04 over zee  in 1 uur naar zuid JD  

Jan van Gent 13 09/10/04 over zee noord   JJ  

Aalscholver 44 21/12/04 Oosterduinse 

Meer 

 foeragerend JD  

Roerdomp 1 02/11/04 Noordwijk-

Binnen 

 vliegend boven 

Zwanensteeg 

AB  

Wespendief 1 17/10/04 AWD  laatste waarneming vlg 

Jelle 

AB  

Bruine Kiekendief 1 10/10/04 Bronsgeest 

Noordwijk 

vrouw overvliegend zuid AS  

Blauwe Kiekendief 1 10/10/04 over zee Z vrouwtje  HV JD  PS 

Blauwe Kiekendief 4 12/10/04 over zee vrouw/juv 3 naar zuid, 1 naar noord JD DP 

Blauwe Kiekendief 1 12/10/04 AWD   Van Limburg 

Stirumkanaal 

AM  

Blauwe Kiekendief 2 13/10/04 Noordduinen vrouw/juv, jagend  JD  

Blauwe Kiekendief 1 15/10/04 over zee vrouw/juv. naar zuid JD  

Blauwe Kiekendief 1 17/10/04 Nieuw-

Leeuwenhorst 

vrouw overvliegend zuid AS  

Blauwe Kiekendief 1 07/11/04 AWD vrouw overvliegend Limburg 

Stirm Duinen zuid 

AS  

Havik 2 30/10/04 AWD  Achterhaasveld AS  

Buizerd 2 11/11/04 Sancta Maria   RJ  

Buizerd 2 19/12/04 Sancta Maria   RJ  

Smelleken 2 12/10/04 over zee  1 zuid, 1 noord JD DP 

Smelleken 1 14/10/04 over zee  naar zuid JD  

Smelleken 1 15/10/04 over zee  naar zuid JD  

Boomvalk 1 04/10/04 over zee Z   8.55-9.55 HV DP 

Boomvalk 1 08/10/04 AWD - De Zilk  jagend op libellen JD  

Slechtvalk 1 03/10/04 Willem v.d. 

Bergh 

adult tp, leren riem aan de 

poten 

AS  

Slechtvalk 1 17/10/04 Polder 

Hoogeweg 

  JD  

Slechtvalk 1 18/10/04 Polder 

Hoogeweg 

  JJ  

Slechtvalk 1 28/10/04 Noordduinen  uit zee komend JD  

Slechtvalk 1 28/10/04 over zee  naar zuid JD  
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Slechtvalk 1 29/10/04 over zee   JD  

Slechtvalk 1 30/10/04 AWD onvolw. tp, Vogelenveld (op de 

grond) 

AS  

Slechtvalk 1 28/11/04 Elsgeesterpolder  op een 

hoogspanningsmast 

AM  

Patrijs 11 18/10/04 Polder 

Hoogeweg 

  JJ  

Waterral 4 30/10/04 AWD  tp, Limburg Stirum 

Kanaal 

AS  

Waterral 5 04/12/04 AWD  tp, Limburg Stirum 

Kanaal 

AS  

Meerkoet 39 18/12/04 AWD   Oosterkanaal JJ  

Scholekster 122 23/12/04 Binnenwatering 

Katwijk 

 tp op weiland AS  

Kluut 5 11/10/04 over zee  naar zuid JD HV KV 

Bontbekplevier 15 04/10/04 op strand  paal 81-71 HV  

Goudplevier 1300 18/12/04 Polder Elsgeest   JD  

Goudplevier 1800 25/12/04 Polder Elsgeest   JD  

Zilverplevier 2 04/10/04 op strand  paal 81-71 HV  

Drieteenstrandloper 1342 27/12/04 op strand  paal 81-71 HV  

Bonte Strandloper 86 03/10/04 over zee Z   9.10-10.40 HV PS  AM 

Bokje 1 03/10/04 Coepelduynen  opvliegend vanuit 

Helmgras 

AS  

Bokje 1 31/10/04 Coepelduynen  opvliegend vanuit 

Helmgras 

AS  

Watersnip 1 04/10/04 op strand  paal 81-71 HV  

Watersnip 1 25/11/04 Oosterduinse 

Meer 

 aan westoever RJ  

Witgat 1 17/10/04 Nieuw-

Leeuwenhorst 

 t.p. kleine vijver AS  

Witgat 1 25/12/04 Vogelsloot   JD  

Houtsnip 2 28/10/04 Noordduinen  bij Driehoek  JJ  

Rosse Grutto 1 04/10/04 Binnenwatering 

Katwijk 

  HV  

Rosse Grutto 2 04/10/04 op strand  paal 81-71 HV  

Zwarte Ruiter 1 04/10/04 op strand  paal 81-71 HV  

Steenloper 15 07/11/04 Binnenwatering 

Katwijk 

  HV  

Steenloper 13 23/12/04 Binnenwatering 

Katwijk 

 tp op talud AS  

Middelste Jager 2 29/10/04 over zee  naar zuid JD  

Middelste Jager 2 08/11/04 over zee  naar zuid JD HV  KV 

Middelste Jager 1 17/11/04 over zee  naar zuid JD  

Middelste Jager 1 20/11/04 over zee  naar zuid JD PS  HV. KV 

Middelste Jager 1 23/11/04 over zee  naar zuid JD DP 

Middelste Jager 1 05/12/04 over zee  naar noord JD AS  HV 

Middelste Jager 1 17/12/04 over zee  naar zuid JD  

Middelste Jager 1 22/12/04 over zee  naar zuid JD  

Kleine Jager 1 09/10/04 in zee   JJ  

Kleine Jager 2 21/10/04 over zee  naar zuid JD  

Kleine Jager 1 09/11/04 over zee  ter plaatse JD  

Kleine Jager 1 21/11/04 over zee  naar zuid JD AS  HV  PS 

Kleine Jager 1 05/12/04 over zee  naar noord JD AS  HV JD 

Grote Jager 1 02/11/04 over zee  naar zuid JD AS. HV 

Grote Jager 1 06/11/04 over zee Z   HV JD  AS 

Grote Jager 1 08/11/04 over zee  naar zuid JD HV  KV 

Grote Jager 1 20/11/04 over zee  naar noord JD PS  HV  KV 

Grote Jager 1 05/12/04 over zee  naar noord JD AS  HV 

Grote Jager 1 23/12/04 over zee  naar noord JD  

Grote Jager 1 30/12/04 over zee  naar zuid JD  

Grote Jager 1 31/12/04 over zee  naar zuid JD AS 

Zwartkopmeeuw 1 14/10/04 over zee adult naar noord JD  

Zwartkopmeeuw 1 18/10/04 over zee 1ste winter naar zuid JD  

Zwartkopmeeuw 1 18/12/04 over zee   naar noord HV JD  HS  KV 

Dwergmeeuw 86 22/10/04 over zee  naar zuid in 3 uur JD PS  RS 
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Dwergmeeuw 139 23/10/04 over zee  in 2 uur: zuid 46, noord 

93 

JD  

Dwergmeeuw 74 22/11/04 over zee  naar zuid in 1,5 uur JD  

Vorkstaartmeeuw 1 07/10/04 over zee juv naar zuid JD  

Kokmeeuw 498 28/10/04 over zee  naar zuid in 2 uur JD  

Kokmeeuw 1193 29/10/04 over zee  naar zuid in 2 uur JD  

Stormmeeuw 2585 27/12/04 op strand  paal 81-71 HV  

Zilvermeeuw 9000 20/12/04 op strand  paal 81-71 HV  

Zilvermeeuw 12435 27/12/04 op strand  paal 81-71 HV  

Geelpootmeeuw 1 01/11/04 op strand  paal 81-71 HV  

Geelpootmeeuw 1 14/11/04 op strand  adult tp thv de zeetrekhut AS  

Kleine 

Mantelmeeuw 

4 04/10/04 Oosterduinse 

Meer 

  RJ  

Grote 

Mantelmeeuw 

115 01/11/04 op strand  paal 81-71 HV  

Drieteenmeeuw 3455 21/11/04 over zee  naar zuid in 2 uur JD AS  PS  HV 

Drieteenmeeuw 427 28/11/04 over zee  naar zuid in 2 uur JD PS 

alk/zeekoet 256 05/12/04 over zee  in 2,5 uur naar zuid JD AS  HV 

alk/zeekoet 356 31/12/04 over zee  decemberuurrecord JD AS 

Zeekoet 54 05/12/04 in zee   voor telpost HV JD  AS 

Kleine Alk 5 19/11/04 over zee  naar zuid JD  

Velduil 1 03/10/04 Coepelduynen  jagend AS  

Gierzwaluw 1 16/10/04 Coepelduijnen   AM  

IJsvogel 1 02/10/04 vijver Nieuw-

Leeuwenhorst 

  HV  

IJsvogel 1 21/10/04 Langevelderweg 

N'hout 

 Pascal de Ridder PDR  

IJsvogel 1 11/11/04 Leidse Vaart   thv Oud-Leeuwenhorst AS  

IJsvogel 1 25/12/04 langs 

Duinschooten 

  JD  

Groene Specht 3 11/11/04 Sancta Maria   RJ  

Boomleeuwerik 7 17/10/04 Vinkenveld   t.p. nabij Gerleeweg AS  

Boomleeuwerik 8 30/10/04 AWD  tp, Vogelenveld   AS AM 

Boomleeuwerik 19 11/12/04 Vinkenveld   tp, nabij Gerleeweg AS  

Veldleeuwerik 610 11/10/04 over zee  naar zuid JD HV  KV 

Veldleeuwerik 210 18/12/04 Polder Elsgeest  op bollenveld JD  

Strandleeuwerik 4 07/11/04 AWD  overvliegend Limburg 

Stirm Duinen zuid 

AS  

Strandleeuwerik 12 21/11/04 over strand  naar zuid JD AS  HV  PS 

Grote Gele 

Kwikstaart 

27 05/10/04 Koepelweg 

Noordwijk 

 overvliegend zuid AS  

Witte Kwikstaart 34 17/10/04 Polder 

Hoogeweg 

  JD  

Pestvogel 2 26/10/04 Noordwijkerhout onvolwassen kort t.p. Viktorlaan AS  

Roodborsttapuit 1 07/11/04 AWD man tp, Limburg Stirum 

Duinen 

AS  

Tapuit 3 08/10/04 Noordwijk  Gerleeweg AM  

Beflijster 1 30/10/04 AWD man tp, De Vellen AS  

Beflijster 1 30/10/04 Puinhoop   AM  

Grote lijster 1 29/10/04 Puinhoop   AM  

Grote Lijster 1 30/10/04 AWD  tp, Haasveld AS  

Tjiftjaf 3 27/12/04 Coepelduynen  tp langs Zwarte Pad AS  

Vuurgoudhaan 1 08/10/04 AWD-Haasveld   JD  

Vuurgoudhaan 1 17/10/04 Nieuw-

Leeuwenhorst 

 t.p. nabij grote vijver AS  

Vuurgoudhaan 2 30/10/04 AWD  tp, De Vellen AS  

Vuurgoudhaan 1 04/12/04 AWD  tp, Marelberg AS  

Glanskop 2 20/11/04 Sollasi  op vetbol voedertafel RJ  

Boomklever 2 26/11/04 Nieuw 

Leeuwenhorst 

  JJ  

Klapekster 1 30/10/04 AWD  tp, Marelberg AS  

Klapekster 1 04/12/04 AWD  tp, Marelberg AS  

Gaai 30 19/10/04 boven Noordwijk 

aan Zee 

 naar zuid, één groep CD  

Roek 12 27/10/04 boven Duinpark  naar zuid, één groep JD  
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Zwarte Kraai 57 27/12/04 op strand  paal 81-71 HV  

Ringmus 60 05/12/04 Oud-

Leeuwenhorst 

 tp, bij Ooievaarspaal AS  

Frater 20 27/12/04 Vinkenveld   tp langs 't Laantje AS  

Kneu 54 18/12/04 Polder Elsgeest   JD  

Kneu 80 27/12/04 Vinkenveld   tp langs 't Laantje AS  

Kruisbek 18 05/10/04 Koepelweg 

Noordwijk 

 overvliegend zuid AS  

Kruisbek 50 10/10/04 Duindamse Slag  diverse groepjes JR  

Kruisbek 11 10/10/04 Willem v.d. 

Bergh 

 overvliegend zuid AS  

Goudvink 5 30/10/04 AWD  tp, De Vellen AS  

Goudvink 3 11/11/04 Sancta Maria   RJ  

Goudvink 8 04/12/04 AWD  tp, Marelberg AS AM 

Goudvink 2 18/12/04 AWD   Oosterkanaal JJ  

Goudvink 1 21/12/04 Sollasi  op voedertafel RJ  

Sneeuwgors 2 01/11/04 Buitenwatering 

K'wijk 

  JR  

Sneeuwgors 1 07/11/04 AWD man overvliegend Limburg 

Stirm Duinen noord 

AS  

Sneeuwgors 12 11/11/04 over strand   JD  

Sneeuwgors 4 13/11/04 op strand   overvliegend noord thv 

vuurtoren 

AS  

Sneeuwgors 3 14/11/04 Polder 

Hoogeweg 

  JD  

Sneeuwgors 7 05/12/04 Uitwatering 

Katwijk 

  AM  

Sneeuwgors 4 23/12/04 Uitwatering 

Katwijk 

 tp AS  

Geelgors 2 31/10/04 Coepelduynen  overvliegend zuid AS  

        

Exoten        

Nijlgans 52 18/12/04 Polder Elsgeest   JD  

Nijlgans 65 25/12/04 Polder Elsgeest   JD  

Hamerkop 1 24/11/04 Nw. 

Leeuwenhorst 

  AB  

Hamerkop 1 27/12/04 Nortghodreef 

Noordwijk 

exoot tp in bollenland AS BvdB HV 

Halsbandparkiet 4 08/10/04 over Noordwijk-

Binnen W 

  HV  

Halsbandparkiet 4 27/10/04 boven Nieuw-

Leeuwenhorst 

 naar zuid JD HV 

Halsbandparkiet 4 29/10/04 Duinpark  eerste waarneming hier JD  

        

Zoogdieren        

Grijze zeehond 1 04/12/04 in zee   JJ  

Grijze Zeehond 1 11/12/04 in zee   voor telpost HV  

Grijze Zeehond 1 19/12/04 Binnenwatering 

Katwijk 

  HV PS  

Dwergvleermuis 1 28/11/04 Noordwijkerhout  overdag foeragerend JJ  

Bruinvis 6 04/12/04 in zee   t.p. en naar noord JJ  

Bruinvis 12 05/12/04 in zee   voor telpost HV JD  AS 

Bruinvis 1 10/12/04 in branding naar 

noord 

  JJ  

 

 

Waarnemers 

AS = Ab Steenvoorden 

JD = Jelle van Dijk 

BvdB = Bas v.d. Burg 

JJ = Jan Jacobs 

HV = Hein Verkade 

KV = Koene Vegter 

PS = Peter Spierenburg 

AB = Aad Bijl 

AM = Annelies Marijnis 

DP = Dick Passchier 

PdR = Pascal de Ridder 

JR = Job de Ridder 
 

 



 39 

Aankomstdata zomergasten in Noordwijk en Omstreken 
 

Ingevulde formulieren inleveren voor 1 juli 2005, alleen waarnemingen, die in het gebied zijn 

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

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

NG Noordwijk 
 
Soort 

 
 Aantal 

 
 Plaats 

 
Datum 

 
Zomertaling 

 
 

 
 

 
 

 
Boomvalk 

 
 

 
 

 
 

 
Grutto 

 
 

 
 

 
 

 
Visdief 

 
 

 
 

 
 

 
Tortelduif 

 
 

 
 

 
 

 
Koekoek 

 
 

 
 

 
 

 
Gierzwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Huiszwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Boerenzwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Gele kwikstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Boompieper 

 
 

 
 

 
 

 
Tapuit 

 
 

 
 

 
 

 
Roodborsttapuit 

 
 

 
 

 
 

 
Paapje 

 
 

 
 

 
 

 
Gekraagde Roodstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Zwarte Roodstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Nachtegaal 

 
 

 
 

 
 

 
Sprinkhaanzanger 

 
 

 
 

 
 

 
Bosrietzanger 

 
 

 
 

 
 

 
Kleine Karekiet 

 
 

 
 

 
 

 
Spotvogel 

 
 

 
 

 
 

 
Zwartkop 

 
 

 
 

 
 

 
Tuinfluiter 

 
 

 
 

 
 

 
Grasmus 

 
 

 
 

 
 

 
Braamsluiper 

 
 

 
 

 
 

 
Fitis 

 
 

 
 

 
 

 
Tjiftjaf 

 
 

 
 

 
 

 
Wielewaal 

 
 

 
 

 
 

 

 

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

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

Telefoonnummer:  ............................................................................................................................. 
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IVN Natuurcursussen 
Alle cursusavonden worden gegeven in: 

het Wellantcollege, locatie Oegstgeest, 

Lange Voort 70, Oegstgeest. 
 

Landschappencursus 2005 
Natuur in eigen buurt: een IVN voorjaarscursus voor de beginner die graag meer wil weten over de specifieke landschappen om ons heen. 

Waarom is de natuur zo anders in het bos dan in de duinen en wat houdt het in stand? Wat leeft er zoal langs onze zanderige kust en waarom 

is de polder zo'n uniek Nederlands landschap? Hoe krijgt de natuur een kans in de stad en welk beleid wordt er gevoerd? Het strand, de 

duinen, de polder, het bos en de stad komen aan bod in 6 excursies op zaterdagochtend, voorafgegaan door 6 boeiende cursusavonden op 

maandagavond. Naast een inleidende dialezing zijn er 2 tot 3 gevarieerde practicumonderdelen, waarin de fascinerende aspecten van zo'n 

landschap nader worden bekeken. U maakt zo niet alleen kennis met o.a. de vogels, planten, bomen en insecten in onze regio, maar ontdekt 

ook wat hun relaties zijn met elkaar en met hun omgeving. 

De landschappencursus wordt gegeven in het Wellant College, Lange Voort 70 in Oegstgeest door ervaren en enthousiaste natuurgidsen. 

 

De avonden zijn op 21 maart, 04 en 18 april, 23 en 30 mei en 13 juni 2005 van 19.45 - ± 22.15 uur. De excursies zijn op: 02, 09 en 23 april, 

28 mei, ZONdag 05 juni en weer op ZATERdag 11 juni 2005, meestal van 9.30 uur tot  ± 12.00 uur. De kosten van de cursus inclusief koffie 

/ thee (op de avonden) en cursusmateriaal bedragen € 45,00. 

Voor opgave of informatie kunt u bellen met:  

Bep van Houten : 071 - 514.68.69, email hfeitsma@xs4all, b.g.g. Tine Noordzij : 071 - 517.72.87, email: tenoordzij@cs.com 

 

Voorjaarsduincursus 2005 
Als u meer wilt weten over de duinen, of meer wilt genieten van uw duinwandelingen, volg dan de IVN duincursus! 

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

De cursus bestaat uit vier woensdagavonden met lezingen en practica over rode bosmieren, vogelzang, zoogdieren en planten. De avonden 

worden gecombineerd met excursies op de eerstvolgende zaterdagochtend en een extra excursie op het strand. De excursies zijn in 

verschillende gebieden in onze omgeving.  

De cursusavonden vinden plaats in het Wellantcollege, Lange Voort 70 in Oegstgeest. Het cursusgeld bedraagt € 49,25, inclusief 

cursusmateriaal, koffie/thee op de avonden en het boek “Beleef het Duin”. Als U dit boek al hebt, dan is de cursusprijs slechts € 37,50. 

 

De data voor de avonden zijn: 06 april (mieren), 27 april  (vogels), 18 mei (zoogdieren) en 01 juni (planten). De (bijbehorende) excursies 

zijn: 09 april (mieren), 07 (vogels) en 20 mei (vrijdagavond, zoogdieren) en 04 juni (planten), met op 23 april een extra excursie naar het 

strand. 

Nadere informatie bij Marleen Lips, : 071 – 532.44.04 of per  

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

Vogelzangcursus 2005 
Bent U ook zo geboeid door het gedrag  van vogels en hun uitbundige zang in het voorjaar? En zou u hier iets meer over willen  leren? Kom 

dan in maart naar onze Vogelzangcursus. 

 

De opzet van de cursus is als volgt: Voor  de 1e jaars (dit  zijn cursisten die nog niet eerder een  vogelzangcursus  hebben gevolgd en nog 

weinig of niets van vogelzang weten), zijn er 3 theorieavonden op de dinsdagen: 15 maart, 22 maart en 17 of 24 mei. Er  wordt aandacht 

besteed aan  onderwerpen als gedrag, zang, weidevogels, nestkasten, verrekijkers, boeken en cd`s en dergelijke. Tevens zijn er 8 vogelzang 

excursies: In de weekends van: 19/3, 02/4,  09/4, 16/4, 23/4, 07/5, 21/5, 28/5. De excursies starten bij zonsopkomst, dus vroeg!!  

We gaan naar verschillende (prachtige) bos-, weide- en duingebieden in de omgeving van Leiden. 

 

Voor de 2e jaars (dit zijn cursisten die al een keer eerder het eerste jaar gevolgd hebben, of elders al vogelzang-kennis hebben opgedaan), zijn 

er tevens 3 theorieavonden en 8 excursies op dezelfde weekends als die van de 1e jaars cursisten. 

Op de avonden zullen onderwerpen als: waarom zingen vogels, sonogrammen, vogelinventarisatie en vogelgeluiden onder de loep worden 

genomen. 

 

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

Opgave bij  Dineke Kistemaker, Vinkenlaan 23, 2201 BR, Noordwijk,   071 – 3612219. 

Er wordt wel verwacht dat men aan minstens 80% van de cursusavonden en weekend-excursies mee doet. Als dat niet kan, wordt  

men verzocht zich een ander jaar aan te melden, als men wel hieraan kan voldoen. De cursusplaats kan dan, dit jaar, naar een ander gaan. 

 

Algemeen: 
Op de internetsite: “Natuur op het Web – IVN Leiden” kunt U een heleboel natuur- en vogelinformatie, cursusverslagen en nog veel meer 

vinden.              Bereikbaar via: 
 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/henkmerts/index.htm      of zoek via “Google” naar IVN Leiden. 
 

Extra activiteitenroosters of cursusfolders kunt U aanvragen bij: 

Rob Timmerman – Golfstroom 33 – 2221 XP  Katwijk. 

: 071 – 40.22.735,  fax: 071 – 40.85.699  of  

E-mail: robtimm@tiscali.nl  
 

Het secretariaat van het IVN – afd. Leiden e.o. is: 

Anneke Drijver, Oegstgeesterweg 9, 2334 BZ Leiden. ( 071 – 515.22.65). 

mailto:hfeitsma@xs4all
mailto:tenoordzij@cs.com
http://ourworld.compuserve.com/homepages/henkmerts/index.htm
mailto:robtimm@tiscali.nl


 41 

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 

Telefoon: 071-3615044 

E-mail: koenevegter@tiscali.nl 

 

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 

 

 

 

http://by14fd.bay14.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?mailto=1&msg=MSG1103017605.48&start=15100806&len=2941&src=&type=x&to=koenevegter@tiscali.nl&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=F000000001&a=8d4ee9d3115618d5ec624f05f21fbad7



