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A G E N D A 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 8 januari 2006 16.00-18.00u 
Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Lezingen 
 
vrijdag 27 januari 2006 
Hongarije door A. Hoogendijk 
 
vrijdag 24 februari 2006 
Natuur in Amsterdam door Martin Melchers 
 
Excursies 
maandag 26 december 2005 
Natuurwandeling in de Amsterdamse Water-
leidingduinen 
Vertrek ingang Pannenland bij Vogelenzang om 
10.30u 
Vertrek vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum om 
10.00u. Terug omstreeks 13.00u 
 

vrijdag 30 december 2005 
Vogelexcursie naar het noordelijke Deltagebied 
vertrek 08.00u; terug 17.00u 
 
Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum 
 
zaterdag 3 december 2005 10.00-12.00u 
zaterdag 7 januari 2006  10.00-12.00u 
zaterdag 4 februari 2006 10.00-12.00u 
zaterdag 4 maart 2006  10.00-12.00u 
 
Jeugdactiviteiten 
 
zaterdag 21 januari 2006 
Voederplankjes maken 10.00-11.30u 
 
zaterdag 11 februari 2006 
Stenen en fossielen  10.00-11.30u 
 
zaterdag 18 maart 2006 
Braakballen pluizen  10.00-11.30u 

WIJ HEBBEN EEN JUBILEUM!!!!!!!!! 
 
In 2006 bestaat onze vereniging 40 jaar. 
Dit laten we natuurlijk niet onopgemerkt aan ons voorbijgaan. Het jubileumjaar komt vol te zitten met 
allerlei activiteiten voor alle leden die de vereniging een goed hart toedragen. 
Daar hebben we ook u voor nodig. 

 
In april komt er een extra nummer uit van de Strandloper, die geheel gewijd zal zijn aan het 40-jarig 
jubileum. In dit spetterende jubileumnummer zullen alle facetten uit de geschiedenis van onze vereniging 
worden belicht. 
Wij zijn daarom op zoek naar leuke herinneringen, anekdotes, foto’s, plakboeken ter inzage, enz. van allerlei 
gebeurtenissen en activiteiten uit het verleden. 
Heeft u iets leuks? Geef het door aan de lustrumcommissie of vraag ze op bezoek. 
 
Het jaar 2006 staat vol van de jubileumactiviteiten voor jong en oud en allen die daar tussen zitten. In het 
maartnummer van de Strandloper komt alle informatie te staan. Maar ook op de website www.strandloper.nl 
zullen vanaf 1 januari alle activiteiten worden vermeld. 
 
Maar noteer nu alvast in uw agenda: 
Zondag 23 april:   jeugdmiddag 
Vrijdag 23 juni:  nostalgische lezingavond 
Zondag 25 juni:  fietsspeurtocht 
 
De lustrumcommissie: 
Nel Nooijen  tel. 071 3611347 
Rien Sluijs  tel. 071 3610945 
Jan Jacobs  tel. 071 3610396 
Rob Jansson  tel. 0252 371195 
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Bestuursmededelingen 
 

Excursie Maasvlakte en Brouwersdam 
 
Op zaterdag 8 oktober meldden zich acht 
deelnemers voor bovengenoemde excursie. De 
dichte mist van de vorige dagen en de matige 
weersvooruitzichten zullen hierbij ongetwijfeld een 
rol hebben gespeeld. Van mist was evenwel geen 
sprake en begunstigd door aangenaam, zonnig 
weer werd een aantal locaties bezocht. In het 
Oostvoornse Meer werden enkele Dodaarzen en 
Futen gezien. Een gewonde Kanoet kon hier tot op 
enkele meters worden benaderd. Op de Maasvlakte 
zelf was op deze dag niet zoveel te zien, maar bij 
Stellendam des te meer: eenden, steltlopers en 
ganzen. De excursie werd afgesloten op de 
Brouwersdam waar we Kuifduikers, Roodhalsfuten 
en allerlei steltlopers op korte afstand konden 
bewonderen. 
 
Herfstnatuurspel 
 
Ook dit jaar was dit evenement weer een groot 
succes. Enkele honderden kinderen met hun 
begeleiders namen op donderdag 20 oktober de 
moeite om naar het Leeuwenhorstbos te komen. 
Hoewel het weer juist op deze donderdag omsloeg, 
konden de meeste kinderen het parcours zonder 
echt nat te regenen voltooien. Het is elk jaar weer 
verrassend om te zien hoeveel originele opdrachten 
door onze Educatieve Werkgroep zijn bedacht. 
Aanstekelijk was het enthousiasme waarmee de 
kinderen met de opdrachten aan het werk gingen. 
 
Ooievaarspaal 
 
Twee jaar geleden leek het er even op dat de 
ooievaarspaal aan de Varkensboslaan aan de 
verwachtingen zou gaan voldoen. Een paartje 
Ooievaars streek op het nest neer, er werd wat met 
takken gesleept en op het nest werd ook 
gecopuleerd. Helaas hielden de Ooievaars het na 
tien dagen voor gezien. Hierna is het nest in verval 
geraakt. Toen uit onderzoek bleek dat ook de grote 
paal niet meer in goede staat verkeerde, werd 
besloten het paalnest op te ruimen. Dit is inmiddels 
op 1 november gebeurd. Ooievaars hebben in onze 
regio nauwelijks meer een steuntje in de rug zoals 
een ooievaarspaal nodig. Zo broeden Ooievaars de 
laatste jaren in zelfgebouwde nesten op hoge 
gebouwen in Den Haag, Delft en Rotterdam. Het 
bekendste nest van onze regio bevindt zich op een 
paal in Warmond. 

Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Er is meer duidelijkheid gekomen over het moment 
waarop wij het natuurcentrum moeten verlaten. De 
sloop van het Jan Verwey Natuurcentrum zal 
plaatsvinden in het najaar van 2006. Ons nieuwe 
onderkomen in de verbouwde Openbare 
Bibliotheek zal naar verwachting niet voor het 
voorjaar van 2008 worden opgeleverd. Dat 
betekent dat wij anderhalf tot twee jaar geen eigen 
ruimte hebben. In gesprekken met de gemeente is 
aangegeven dat wij deze periode willen 
overbruggen in een tijdelijke huisvesting, die zal 
bestaan uit een flinke bergruimte en een locatie die 
te vergelijken is met het huidige bibliotheekzaaltje. 
Voor onze maandelijkse lezingen zal elders in het 
dorp zaalruimte gehuurd moeten worden. De 
gemeente heeft toegezegd met ons naar een 
oplossing te zoeken en ons daarbij financieel 
tegemoet te komen. Als er leden zijn die ideeën 
hebben wat de tijdelijke huisvesting betreft, horen 
wij dat graag! 
 
Noordwijkse Golfclub 
 
In de vorige Strandloper werd het boek Natuur op 
de Noordwijkse Golfclub, dat voor een belangrijk 
deel door enkele leden van onze vereniging in 
elkaar is gezet, uitvoerig besproken. Als blijk van 
waardering voor dit werk heeft het bestuur van de 
golfclub besloten om onze vereniging een beamer 
te schenken. Met een dergelijk apparaat, enigszins 
te vergelijken met een diaprojector, kunnen onder 
andere digitale foto’s worden geprojecteerd. 
Beamers zijn bij moderne presentaties niet meer 
weg te denken omdat beeld en tekst op 
geraffineerde wijze zijn te mixen tot een boeiende 
presentatie. Verder is afgesproken dat in het 
voorjaar van 2006 (vermoedelijk in juni) een 
plantenexcursie voor onze leden op het terrein van 
de golfclub zal worden georganiseerd.  
 
Tweede fase Langeveld 
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Regelmatige bezoekers van het Langeveld hebben 
kunnen zien dat in oktober een begin is gemaakt 
met de volgende fase in de herstructurering van dit 
gebied. Met grote machines is een deel van het bos 
opgeruimd en zijn zichtlijnen gecreëerd. Aan de 
kant van de Vogelaardreef zal een kwelscherm 
worden ingegraven om te bereiken dat meer water 
in het gebied blijft. Dit water zal naar verwachting 



afstromen via een nieuw te graven duinrel. Ook 
zullen nieuwe paddenpoelen worden gegraven. Het 
gebied blijft toegankelijk voor wandelaars op 
wegen en paden. 
 
Duinherstel 
 
In het Leidsch Dagblad van 4 november was te 
lezen dat Staatsbosbeheer voor 5 miljoen euro 
Europees geld de duinen “ingrijpend gaat 
opknappen”. Navraag op het kantoor aan de 
Duinweg maakte duidelijk dat ook in de 
Noordwijkse duinen enkele projecten zullen 
worden uitgevoerd. Zo zullen in de Noordduinen 
enkele duinvalleien vrij van struik- en 
boombegroeiing worden gemaakt in het kader van 

herstel van vochtige duinvalleien. Ook in de 
Coepelduynen zal op enkele plaatsen de 
duindoornbegroeiing worden aangepakt. 
 
40-jarig verenigingsjubileum 
 
De plannen voor het jubileumjaar 2006 beginnen 
vaste vormen aan te nemen. In deze en de volgende 
Strandlopers zal daar regelmatig over worden 
verteld. Er is gestreefd naar een evenwichtig 
programma waarbij jong en oud (en wat daar 
tussen zit) aan hun trekken komen. 
Een gelukkige omstandigheid is dat we nog een 
flink deel van het jaar gebruik kunnen maken van 
het Jan Verwey Natuurcentrum. 

 
In memoriam Annie van den Oever 

 

 
 
Op 8 juni 2005 hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze geliefde Annie van den Oever. 
Zij overleed op de leeftijd van 89 jaar. 
 
Samen met Siem was Annie al vanaf begin jaren 
’80 betrokken bij onze Natuurvereniging. In onze 
vereniging was zij een actieve, energieke en vooral 
inspirerende medewerkster, die als een bezige bij 
onverdroten meewerkte en initiatieven ontplooide. 

Annie trad in 1984 toe tot het bestuur van het IVN 
Noordwijk. Bij de opening en inrichting van het 
Jan Verwey Natuurcentrum in 1985 wist ze haar 
creatieve talenten volop te tonen in de 
verschillende expositie hoeken van ons gebouw. 
Na de oplevering nam zij de zorg voor de kantine 
op zich, zodat op elk moment voor lezingen e.d. 
over koffie en andere versnaperingen kon worden 
beschikt. Zij was a.h.w. onze sleutel tot het 
centrum. 
 
Als lid van de educatiegroep was zij de creatieve 
motor bij de tekeningen en opdrachten voor 
scholen en het Herfstnatuurspel. Wat er ook nodig 
was: een eekhoorn, een mier of een rebus, Annie 
tekende het. Mede door haar tekeningen hebben 
honderden kinderen kennis gemaakt met de natuur, 
die zij zo prachtig kon weergeven. De poster van 
het jaarlijkse Herfstnatuurspel, die nu nog steeds 
bij de scholen wordt opgehangen, is van haar hand. 
In de vergaderingen van de educatie groep wist 
Annie zich altijd bescheiden op te stellen. Maar als 
zij aan het einde van de vergadering het woord 
kreeg, wist zij met een aantal gevatte vragen of 
opmerkingen trefzeker de zwakke punten van ons 
soms hoogdravend betoog te raken. 
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Haar liefde voor en zelfs invloed op de natuur was 
zo groot, dat zij a.h.w. met een toverstaf de 
lelijkste dingen mooi kon maken. Een 
onvergetelijk voorbeeld hierbij is de periode nadat 
de eerste tuin die ze samen met Siem beheerde 
moest worden opgegeven. Trots liet zij kort daarna 
zien dat zij en Siem konden beschikken over de 
ernaast gelegen parkeerplaats (een grauw stenen 
landschap). En zie ….in een paar jaar vond een 



wonderbaarlijke metamorfose plaats. Op de plek 
waar eerst een grauw parkeerterrein was gelegen, 
was een prachtig paradijsje ontstaan. Wie heeft dat 
hofje niet gezien tijdens de jaarlijkse tuinendagen 
in Noordwijk. Samen met Siem was ze daar altijd 
te vinden. Als educatiegroep waren wij 
bevoorrecht tijdens warme zomeravonden bij 
Annie in dat “hofje van Eden” te mogen 
vergaderen. Daar gingen dan haar eigengemaakte 
sap en door haar zelf gebakken koekjes rond. Een 
herinnering met een gouden randje. 
 
Tot hoge leeftijd bleef zij geïnteresseerd in alles 
wat in de natuur omging. Hoewel Annie niet meer 

onder ons is, zijn wij niet zonder Annie. Wie heeft 
er niet (via een prijsje) een van haar mooie 
keramieken creaties van vaasjes en bakjes in zijn 
bezit, of een van haar prachtig geschilderde 
kaartjes. 
 
Lieve Annie, helaas is het leven eindig, wij zijn 
blij dat we jou zo lang van dichtbij hebben mogen 
meemaken. In de mooie dingen, die je ons hebt 
laten zien en die je achterliet zullen wij jou steeds 
blijven herinneren. 
Wij wensen Siem de komende tijd veel sterkte toe. 
 
Al je natuurvrienden. 

 
Frans Ruigrok  

 
Na een ziekbed van enkele maanden is, voor velen 
onverwacht, ons lid Frans Ruigrok van der 
Werven overleden. 
In juni vertelde Frans heel openhartig aan zijn 
vrienden- en kennissenkring, dat hij ernstig ziek 
was. Maar optimistisch als hij was, gaf hij aan dat 
hij vol goede moed medische behandelingen zou 
ondergaan om er weer bovenop te komen.  
Het heeft niet mogen baten. Op 20 augustus j.l. is 
Frans overleden. 

Frans was allereerst een enthousiast fietser en 
pleitbezorger van de ENFB.  
Voor onze vereniging was hij jarenlang actief bij 
de paddenbescherming. Maar ook was hij 
bezorger van De Strandloper in twee grote wijken, 
nl. Beeklaankwartier en Vinkenveld. 
Wij zullen hem missen. 
We wensen Wilma en zijn kinderen Henk en 
Linde veel sterkte. 

 
Vervolg op  “Rietorchissen in Noordwijk” 

 
 
Naar aanleiding van het artikel “Rietorchissen in 
Noordwijk”door A.J.M. Schipperijn in de laatste 
uitgave van de Strandloper zou ik 
graag wat opmerkingen willen 
maken. 
Toen zo’n twintig jaar geleden er 
afgravingen en zandverplaatsingen 
gebeurden bij wat nu het Ooster-
duinmeer heet, heb ik o.a. met 
leerlingen van het Pieter Groen 
College te Katwijk honderden 
Rietorchissen voor de aan-
stormende bulldozers en vracht-
wagens weggehaald, in de hoop 
deze prachtige en interessante 
planten nog een tweede kans te 
geven.  
Zo heb ik er dus een groot aantal 
geplant aan de vochtige oevers bij 
de Northgodreef, in Leeuwenhorst, 
waar ik een stuk ruigte voor het Zuid-Hollands 
Landschap beheerde, aan de slootkantjes bij 

volkstuintjes aan de Duinweg, enkele in de tuin 
van Wim Baalbergen (Schoolstraat), tientallen 

langs de Duinwetering t.o. het Jan 
Verwey Natuurcentrum (die een dag 
later alweer door de gemeentelijke 
plantsoenendienst werden wegge-
maaid). 
De meeste zijn echter geplant langs de 
kanalen in de A.W.-duinen (met 
instemming van een van de 
toenmalige toezichthouders) en langs 
de Knardijk tussen waar nu het 
infocentrum van Staatsbosbeheer is en 
de Oostvaardersdijk. 
Dat mijn inspanningen niet altijd 
succesvol waren, mag blijken uit het 
feit dat de inmiddels uitgegroeide 
populaties van enkele honderden, door 
werkzaamheden aan de Knardijk 
(weghalen van basaltblokken en 

dijkverzwarende keien; interessante niches voor 
planten en insecten werden meedogenloos 
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gesloopt) vanwege overgang van beheer van de 
Dienst voor IJsselmeerpolders naar Staats-
bosbeheer ook weer weggebulldozerd zijn.  
Enkele tientallen wist ik te redden en zijn 
terechtgekomen in de door mij aangelegde (en 
door enkele leden van het bestuur weggehoonde) 
wilde plantentuin bij de Grote Kerk aan de 
Voorstraat. Daar verschijnen ook uitgezaaide 
nieuwe planten tussen de vochtige straatklinkers 
aan de muurzijde.  
Verder weet ik twee tuinen in het Willem 
Alexanderpark waar zich spontaan Rietorchissen 
vestigden. 
Het succesvolle verloop van de Rietorchissen aan 
de Northgodreef en de A.W.-duinen bevestigen mij 

in mijn opvatting dat door een actieve inzet je van 
veel verloederde of gekunstelde plantsoenen, rijk 
gevarieerde natuurontwikkelingsprojecten kan 
maken.  
De kerktuin is daar een voorbeeld van.  
Het zou toch nog eens van de beleidspunten van de 
Vereniging de belangrijkste of een van de 
belangrijkste moeten worden: van natuur 
consumeren naar natuur creëren.  
 
Maar dan moeten de handjes wel wapperen….. 
 
S.W.J. Dieleman 

         

 
 “Puijke” Natuur in het Jan Verwey centrum 

 
Wie regelmatig in het Jan Verwey centrum komt is het vast al eens opgevallen. Iedere maand is er weer een 
prachtig opgemaakte tafel met allerlei verse takjes, boomvruchten en bloemen. Velen hebben er al een 
opmerking over gemaakt dat het er iedere keer zo mooi bijstaat. Alle soorten takken en vruchten zijn 
voorzien van de Latijnse namen. In de hele bibliotheek staan er ook kleurige vazen met prachtige 
bloemstukken. Echter, degene die ze maakt is bij maar weinig mensen bekend.  
Meneer Puijk uit Noordwijkerhout is elke 1e zaterdag van de maand, tijdens de inloopochtenden present. Hij 
heeft meestal een grote mand met spullen bij zich en gaat heerlijk zijn gang met het opmaken van de tafel en 
de vazen, ondertussen genietend van een kopje koffie. Om nu eens te laten zien wie al dit moois voor ons 
verzorgd, hebben we hem maar eens op de foto gezet.  
 
Ineke van Dijk 
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 

 
 

Génsbøl, B. 2005. Veldgids Roofvogels. KNNV 
Uitgeverij, Utrecht. 402 p. Prijs €  34,95 (leden 

KNNV betalen 3 euro minder). 
 
Ruim tien jaar geleden verscheen van dezelfde 
schrijver het boek Roofvogels van Europa. Dit 
boek werd aangeschaft voor onze bibliotheek en 
besproken in de Strandloper. Het boek werd 
geprezen om zijn goede illustraties en het handige 
formaat. Nu ligt een groter formaat boek op tafel. 
Een herdruk van het eerste boek kun je dit 
eigenlijk niet noemen, zoveel is er veranderd.  
Voor de tekeningen is dezelfde artiest 
aangetrokken, maar Bjarne Bertel heeft alle vogels 
opnieuw getekend.  
Het boek bestaat eigenlijk uit twee delen: een 
behandeling per soort waarbij allerlei zaken aan 
bod komen, en een determinatiedeel waarin alle 
tekeningen (755!) zijn opgenomen. De teksten per 
soort zijn kort en bondig en zijn volgens een vast 
stramien opgebouwd. Achtereenvolgens komen 
aan bod: verspreiding, populatiegrootte, 
populatieontwikkeling, habitat, geluid, trek, 
broedgedrag, voedsel en jachttechniek. Bij elke 
soort is een verspreidingskaart opgenomen waarop 
in kleur broedgebieden en overwinteringsgebieden 
staan aangegeven. Elke soortbeschrijving eindigt 

met een tabel waarin per land de omvang van de 
broedpopulatie wordt vermeld. Hierbij is 
aangegeven uit welk jaar deze schatting stamt en 
ook of de populatie stabiel is of niet. Bij elke 
soortbeschrijving is ten minste één fraaie 
kleurenfoto geplaatst. Ook hierbij is vrijwel geen 
foto uit het eerste boek van Génsbøl terug te 
vinden. 
Aan de soortbesprekingen gaat een uitvoerige 
inleiding vooraf. Hierin wordt bijvoorbeeld 
ingegaan op de trek van roofvogels en de beste 
plekken in Europa (en Israël) om dit zelf waar te 
nemen. Hierbij worden per trekpost de 
belangrijkste soorten (met het maximumaantal per 
seizoen) genoemd. De inleiding wordt besloten 
met een schatting van het aantal paren per soort in 
het West-Palearctische gebied (in grote lijnen: 
Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten). 
Niet zo verrassend is dat de Buizerd op de eerste 
plaats staat en de Spaanse Keizerarend op de 
laatste. Helaas zit er een storende fout in deze 
tabel: de Bruine Kiekendief ontbreekt en de Grijze 
Wouw wordt tweemaal genoemd. 
Hoe interessant het eerste deel ook mag zijn, dit 
boek zal vooral worden gekocht vanwege het 
uitmuntende tweede deel. Het enorme aantal 
tekeningen werd al even genoemd. Dit boek gaat in 
op de enorme variatie in verenkleden bij sommige 
soorten. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan 
de stadia van juveniel tot adult. Bijzonder geslaagd 
zijn de pagina’s waarin sterk op elkaar gelijkende 
soorten op dezelfde bladzijde naast elkaar zijn 
afgebeeld. Zo is er nu een pagina met “grote 
gieren”,  een met “sperwers en haviken” en 
dubbele pagina’s met “kiekendieven” en “grote 
valken”. Het omvangrijkst is de behandeling van 
de buizerdachtige roofvogels. Liefst 137 
tekeningen zijn gebruikt om de verschillende 
kleden van Wespendief, Buizerd, Arendbuizerd en 
Ruigpootbuizerd te tonen. 
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Uit het voorgaande krijgt de lezer wellicht de 
indruk dat het determineren van roofvogels met dit 
boek in de hand een fluitje van een cent is 
geworden. Dat is maar zeer ten dele het geval. Het 
probleem is dat vogels in het algemeen en 
roofvogels in het bijzonder zich dikwijls niet goed 
laten bekijken, waardoor gedetailleerde 
afbeeldingen weinig helpen. Gewapend met dit 
boek werd in begin oktober door recensent de 
roofvogeltrek boven Istanbul bestudeerd. In enkele 
dagen werden duizenden roofvogels gezien, maar 
slechts een deel hiervan kon in detail worden 
bekeken, zo hoog vlogen de vogels over.  



Ook waren de lichtomstandigheden nogal eens 
zodanig dat de determinatie geheel gebaseerd werd 
op silhouet en vleugelslag.  
Een veelbelovende ontwikkeling is het gebruik van 
digitale camera’s met een flinke zoomfunctie. In 
Istanbul toonden Turkse vogelaars (in opperbeste 
stemming daags na de 3-0 nederlaag van PSV 
tegen Fehnerbahçe) mij ingezoomde foto’s van 
overvliegende Schreeuw- en Keizerarenden 
waarop zoveel details waren te zien dat met behulp 
van deze foto’s en het hier besproken boek kon 

worden vastgesteld dat het eerstejaars vogels 
betrof.  
Dat dit boek bij geen enkele roofvogelliefhebber in 
de kast mag ontbreken, moge duidelijk zijn. De 
Werkgroep Roofvogels Nederland heeft het boek 
ook al uitbundig geprezen en heeft een flinke 
stapel voor verkoop aan eigen leden aangeschaft. 
Wellicht hierdoor is het boek momenteel (begin 
november) al uitverkocht.  
Op www.knnvuitgeverij.nl is te zien of het boek 
binnenkort weer te koop zal zijn.  
Jelle van Dijk 

 
 
 
 

 
 

de Vos, D & de Meersman L. 2006. Wat zingt 
daar? KNNV Uitgeverij Utrecht. 176 p. Prijs € 

24,95 (leden KNNV betalen 5 euro minder) 
 
De titel van dit nieuwe boek verwijst naar het 
bekende boekje Wat vliegt daar? van W.H. van 
Dobben (eerste druk 1937). Omdat de kwaliteit van 
de plaatjes (naar de huidige maatstaven gemeten!) 
nogal slecht was, viel het niet mee om met dat 
boekje vogels te determineren. Met dit boek moet 
dat een stuk beter gaan. Dat geldt dan wel voor de 
selectie van zo’n 100 soorten die in dit boek 
behandeld worden. Van elk van die soorten is in 
ieder geval een kleurenfoto en een tekening 
opgenomen. In de tekst worden roep en zang 

beschreven en ook wordt ingegaan op het 
landschap waarin de soort te vinden is en het type 
zangpost dat de soort in dat landschap prefereert. 
De soortbeschrijving wordt gecomplementeerd 
door een sonogram (met daarin een 
klanknabootsing in letters) en diagrammen waarin 
is te zien in welke tijd van het jaar en op welk uur 
van de dag de vogel zingt.  
 

 
 
Een onmisbaar onderdeel van deze uitgave wordt 
gevormd door de bijgeleverde CD met 
vogelgeluiden. Hierop zijn ook geluiden te vinden 
die door Wil Heemskerk (producent van o.a. 
Luisteren in het duin) werden opgenomen. 
Een bijzonder deel van dit boek is de Zangsleutel, 
een determinatietabel om uitgaande van de 
gehoorde vogelzang de juiste soort te bepalen. In 
de hoofdsleutel worden roep, strofenzang en 
continuzang onderscheiden. Daarna gaat het verder 
naar deelsleutels die tot de juiste determinatie 
moeten leiden. Hoewel heel origineel uitgedacht 
zullen vermoedelijk niet zoveel gebruikers van dit 
boek via deze tabellen tot de juiste determinatie 
komen. Meer voor de hand ligt gebruik van de 
combinatie: CD, afbeelding en beschrijving. 
Om te zien of een bepaalde soort in het boek te 
vinden is, moet steeds in het register worden 
gezocht. Een logische volgorde in de behandelde 
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100 soorten valt moeilijk te ontdekken. Soorten uit 
dezelfde familie staan meestal bij elkaar, maar 
soms ook niet. Zo staat de Matkop niet bij de 
Glanskop, de Braamsluiper niet bij de Grasmus. 
Soorten met een ratel zoals Sprinkhaanzanger, 
Snor en Nachtzwaluw staan bij elkaar, maar 
waarom de Ekster tussen de Grauwe 
Vliegenvanger en de Staartmees is geplaatst, is niet 
duidelijk. Wel volgt de soortbespreking de 
volgorde van de geluiden op de CD, de Fazant 
uitgezonderd. 
Vogelaars die met dit boek aan de slag gaan, zullen 
spoedig ontdekken dat veel vogels die fraaie 
geluiden produceren hier niet behandeld worden. 

Zo zoeken we vergeefs naar Grutto, Buizerd en 
Torenvalk. Dit boek concentreert zich op de 
eigenlijke zangvogels maar schept onduidelijkheid 
door ook soorten als Roerdomp en Fazant op te 
nemen. 
Vogelgeluiden leer je natuurlijk het beste door zelf 
naar buiten te gaan om dan met enig geduld te 
proberen de zingende vogel in de kijker te krijgen. 
Met name in gevallen dat zoiets niet eenvoudig is 
(nachtvogels, riet- en struikvogels) kan dit boek 
ook de meer gevorderde vogelaars goede diensten 
bewijzen. 
 
 Jelle van Dijk 

 
                                            
 

 
 
Birds in Bhutan Status and Distribution, 
 Peter Spierenburg 2005. Uitgegeven door de 
Oriental Bird Club, Bedford UK. 
 ISBN 0-9529545-1-6 
 
Vogels kijken in Bhutan is leuk, erg leuk. Bijna net 
zo leuk is het wanneer er een boek verschijnt over 
de vogels van Bhutan. Zeker als het ook nog 
geschreven is door iemand die lid is van onze 
vereniging, Peter Spierenburg. Een indrukwekkend 
Engelstalig boek, met 383 pagina’s, 950 
verspreidingskaartjes en 90 tekeningen.  
Bhutan is een land dat nog echt vogelrijk is te 
noemen, er zijn 645 bevestigde soorten 
waargenomen. Hierbij zitten verschillende soorten 

die elders zeldzaam zijn en een aantal die 
wereldwijd worden bedreigd en op het punt van 
uitsterven staan. Er zijn in dit boek 91.000 
waarnemingen van in totaal 640 verschillende 
soorten verwerkt. 
Na een korte inleiding wordt duidelijk gemaakt 
hoe het boek tot stand is gekomen, het verzamelen 
van de gegevens, het bewerken van de gegevens en 
het interpreteren van de waarnemingen. Een leuk 
hoofdstuk is hoofdstuk vier, waarin duidelijk de 
verschillende landschaptypes in Bhutan beschreven 
worden. Men heeft dan direct een goede indruk 
van de grote landschappelijke verschillen in het 
relatief kleine land, wat waarschijnlijk dan ook de 
reden van de grote soortenrijkdom is. 
In korte, duidelijke stukjes tekst wordt per soort 
duidelijk gemaakt in welk terreintype de soort 
voorkomt en wat zijn status is. Ik vind het heel 
leuk dat de schrijver waarnemingen (met 
vermelding van de waarnemer) in de tekst gebruikt 
om het geheel duidelijker te maken. Dit maakt 
alles (zeker als je er ooit geweest bent) nog 
duidelijker.  
 Vrijwel alle waarnemingen zijn per soort op een 
kaartje van Bhutan geprojecteerd waarbij direct de 
verspreiding van de soorten in Bhutan duidelijk 
wordt. Tevens wordt er in een diagram duidelijk 
gemaakt in welke maand en op welke hoogte 
(tussen de nul en vierduizend meter) de vogelsoort 
zijn waargenomen.  
In het boek worden ongetwijfeld veel soorten 
behandeld waarvan de meeste mensen nog nooit 
gehoord hebben en die ze zeker ook nooit zullen 
zien, maar in combinatie met de veldgids van 
Carol en Tim Inskipp (Birds of Bhutan, Helm field 
guides) kun je nu een perfect beeld krijgen van de 
vogelsoorten, de verspreiding en het voorkomen in 
Bhutan.  
 
Ab Steenvoorden 
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Nazomer op Terschelling 
 

Koene Vegter 
 
Terschelling staat bij vogelliefhebbers wat minder 
in de picture dan Vlieland en Schiermonnikoog, 
maar na vijf jaar was het toch zeker tijd om dit 
langgerekte waddeneiland weer eens aan te doen in 
het kader van het jaarlijkse waddenweekend van de 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk. Een vierendertigtal leden kon zich wel 
in die gedachte vinden en zij gingen dan ook 
scheep op de vrijdagavond van 2 september 2005, 
waarmee zij afkoersten op één van de fraaiste 
waddenweekenden ooit met naast louter zon en 
veel natuurbeleving toch ook nog de waarneming 
van een kleine honderd vogelsoorten met als fraaie 
bijzonderheid een juveniele Grauwe Klauwier, die 
door Aad Bijl via de telescoop digitaal voor het 
nageslacht werd vastgelegd. 
 

 
Grauwe Klauwier    foto: A. Bijl 
 
Maar voor het zover was moest eerst door de 
duisternis per fiets de weg worden gezocht naar 
kampeerboerderij De Jonge Jan in Formerum, want 
dat was ons onderkomen nu de vanouds 
vertrouwde Wierschuur ons door een dubbele 
boeking jammerlijk in de steek had gelaten. Jonge 
Jan bleek ruim maar uitermate basic, ook in zijn 
prijsstelling trouwens, wat de één verheugde en de 
ander even deed slikken. De natuur vergoedde 
echter alles en zo werd in de vroege 
zaterdagochtend een begin gemaakt met een tocht 
van wad naar duin, waarbij niet alleen de eerste 
Kiekendieven en Torenvalken werden 
gesignaleerd, maar ook het mooi Gronings-
Romaanse kerkje van Hoorn, waarvan een 
enkeling zich nog herinnerde hier in een ver 
verleden des zondags tweemaal ter kerke te zijn 
gegaan. Nu was, vergezeld door Tapuiten en een 
Paapje, de gang verder naar het aan het wijde 
strand gelegen Heartbreak Hotel, waar naast de 

nostalgie van Elvis Presley en de jaren vijftig  ook 
van het lokale cranberrygebak met koffie kon 
worden genoten met over zee zicht, op een 
zeehond die zijn kop dermate lang en onbeweeglijk 
omhoog stak, dat menigeen aanvankelijk meende 
dat het hier slechts een dorre paal betrof, maar de 
telescoop bracht uitkomst door vertoon van 
snorharen.  
Aldus gelaafd en gesterkt was het tijd om naar de 
Boschplaat te koersen, wat niet iedereen tot het 
eind van het mulle en kuilige fietspad volhield, 
maar waar de kleine schare doorzetters, naast de 
aanblik van het eindeloze toendralandschap, voor 
werd beloond met een schat aan 
vogelwaarnemingen. Naast de al genoemde 
Grauwe Klauwier waren het Buizerd, Sperwer, 
Tuinfluiter, Gekraagde Roodstaart, Braamsluiper, 
Grauwe en Bonte Vliegenvanger, vrouwtje Bruine 
Kiekendief en heel fraai van dichtbij 
overzwenkend een mannetje Blauwe Kiekendief. 
Terugkerend werd over het wad een groep van 
zeker tweehonderd Lepelaars gezien en verder nog 
de nodige Rosse Grutto’s, Tureluurs, 
Groenpootruiters, Bergeenden, Bontbekplevieren, 
Steenlopers en Kanoeten. 
s’Avonds werd van de weer als vanouds onder 
regie van Ees Aartse bereide macaronimaaltijd 
genoten, waarna de traditionele waddenquiz plaats 
vond onder leiding van oudgedienden Willem 
Baalbergen en Jaap Eisenga, die ook weer als 
vanouds de meest onmogelijk vragen stelden, maar 
ook de creativiteit van de deelnemers op de proef 
stelden, waarbij de dames toch het beste scoorden. 
Uiteindelijke winnaars en daarmee tevens 
organistoren van de waddenquiz 2006 werden 
Claire Schaap en Anneke Swanen, de laatste o.a. 
met de volgende door dit weekend geïnspireerde 
haiku: 
 Fietsen door het duin 
 Terschelling aan mijn voeten 
 Dromen worden waar 
Een kleine groep, onder leiding van de energieke 
organisatoren van dit weekend George Hageman 
en Pieter de Jong, haastte zich vervolgens naar het 
etablissement van de lokaal vermaarde zanger 
Hessel om daar hun droom te laten uitkomen. Uit 
recensies de volgende dag bleek dat zonder meer 
gelukt. 
De zondag bracht, na de actieve en werkzame 
zaterdag bij velen een sfeer van meer relaxtheid. 
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Mijmerend werd langs de waddendijk over de 
zilveren zee naar de talloze steltlopers in het 
bruingroenige wad getuurd. Als nieuwelingen 



konden hier nog Bonte Strandlopers, Smienten, 
Grauwe Ganzen, Watersnippen en een over de dijk 
jagende Boomvalk worden genoteerd. 
Verderop viel bij de Noordsvader nog een intensief 
naar mossen speurende Joost Bouwmeester waar te 
nemen, maar ook een in klassieke rusthouding 
achterover liggende Willem Baalbergen, wat naar 
hij later beweerde de uitgelezen manier was om 
roofvogels waar te nemen. Plasjes in deze 
omgeving brachten nog Witgatje, Blauwe Reiger, 
Dodaars, Oeverloper, Kuifeend, Putter en 
Groenling. Menigeen had zich toen echter al 
richting lunchcafé of strand begeven om alle 
indrukken nog eens rustig te verwerken of om zelfs 
bij douchegebrek een aangename duik in zee te 
nemen. 
Eindigen willen wij bij een mooi in het duin 
gelegen uitzichtpunt bij de Badhuiskuil ter hoogte 

van Paal 8, waar beeldhouwer Willem van de 
Velde een fraai Art Deco beeldje van de nestor van 
de Nederlandse natuurbescherming Victor 
Westhoff heeft neergezet met als vermelding: 
 Hij observeert 

Hij beschrijft de natuur in al haar 
verscheidenheid 

 Telkens weer 
 Hij volgt de natuur 
Fotograaf George Hageman was hiervan kennelijk 
zo van onder de indruk dat hij er zijn tas met 
splinternieuwe digitale Canon spiegelreflex niet 
alleen neerzette maar ook liet staan, maar dat is 
gelukkig allemaal weer goed gekomen. 
Wat de wadden betreft hopen wij deze traditie van 
observeren en beschrijven uiteraard te kunnen 
voortzetten, en wel van 8 tot 10 september 2006 op 
het bij velen geliefde Vlieland in het Twest Endt.  

 
Duinexcursie voor de jeugd 

 
Zaterdag 5 november organiseerde mevrouw Nel Nooyen  weer een excursie voor de 
jeugd. We gingen naar het duin. Deze keer met als gids Robbert Sluis. Algauw vonden 
we iets leuks: Dropjesbomen. Deze heten zo omdat ze een soort ruitjes in hun bast 
hebben (ook wel Zilverabeel genaamd).Robbert legde ons uit dat je niet meer zoveel 
vogels hoort omdat het te hard waait en dan houden ze zich stil. Maar je hoort 
natuurlijk ook niet zoveel vogels omdat veel ervan naar het zuiden zijn getrokken. 
Robbert vertelde ook over bessen zoals Rozenbottels en Kardinaalsmutsen.(of je ze 
kon eten of niet). We gingen ook nog  een spelletje doen . het was een soort 
verstoppertje. Bij het 2e potje ontdekte iemand een oud vossenhol. En ook een hoop 
rotzooi. We zagen ook een boom met twee gaten, daar woonden eerst de familie 
Specht en de familie Koolmees. Iedereen heeft weer genoten!  
 
 Marieke Dwarswaard (9jaar) en Ruben Buijserd (9 jaar) 
 

        

 13

foto's Mariska de Graaff 



Stormmeeuw PA14 ‘the chimneylover’ 
 
Hein Verkade en Dick Passchier 
 
Onder de titel ‘Antieke Rus wordt moderne Est’ 
werd bijna vijf jaar geleden in ‘de Strandloper’ het 
verhaal rond de ontdekking en historie van een 
geringde Stormmeeuw beschreven. Het artikeltje 
eindigde met de volgende zin: ’Mocht er nog meer 
nieuws over PA14 komen dan zal dit weer in de 
Strandloper worden vermeld’. 
In het voorjaar van 2005 stuurden we een mail 
richting Estland.  Hierin meldden wij dat 
Stormmeeuw PA14 de afgelopen winter voor het 
eerst in jaren niet was waargenomen rond de 
Weteringkade in Noordwijk-Binnen.  
In juli ontving ik het volgende bericht van 
onderzoeker Kalev Rattiste uit Estland: 
 
Dear Hein, 
Unfortunately, PA14 did not return to the colony 
this spring. Most probably he is dead. I am sorry. 
Kalev 
 
Vervolgens werd er weer een bericht vanuit 
Noordwijk gestuurd. Hierin werd gevraagd om 
meer informatie over deze meeuw. Tenslotte was 
PA14 inmiddels de bekendste meeuw van 
Noordwijk geworden.  
 

 
                                                  foto Jan Jacobs  

 
Een foto, genomen tijdens de afgelopen 
Nieuwjaarsreceptie, waarop Dick Passchier 

officieel werd geringd als opvolger OPA14 werd 
als bijlage meegestuurd. Dit opende alle registers, 
want twee dagen later was er een enthousiast 
bericht van Kalev met werkelijk alle informatie 
over deze meeuw. Hierin stonden veel interessante 
feiten.  
 
Stormmeeuw PA14 behoorde tot de allersterkste in 
de Kakrarahu-kolonie in West-Estland. Hij kroop 
in 1981 uit het ei. Op driejarige leeftijd is hij in 
dezelfde kolonie gaan broeden en heeft dit 21 jaar 
lang volgehouden. Kalev schrijft dat slechts 10% 
van de jonge Stormmeeuwen in zijn kolonie de 
volwassen leeftijd van drie jaar bereikt. Deze 
meeuwen broeden vervolgens gemiddeld 5-6 jaar 
in de kolonie. Dit betekent dus dat 50% van de 
volwassen meeuwen langer dan 6 jaar broedt. 20% 
broedt 10 jaar of langer en slechts 2% 20 jaar of 
langer. PA14 behoorde dus tot de 0,2% oudste 
vogels in de kolonie! Net niet de alleroudste, want 
die broedde er 26 jaar achtereen.   
In die 21 jaar heeft PA14 minimaal 39 vliegvlugge 
nakomelingen gekregen. Dit aantal ligt 
vermoedelijk nog iets hoger want de resultaten uit 
1984 en 1985 zijn helaas niet bekend. In 1994 
werd het eerste legsel gepredeerd, en spoelde het 
vervolglegsel weg. In 1996 werden zowel het 
eerste als het vervolglegsel gepredeerd. In alle 
andere jaren bracht hij jongen groot. 
 
Stormmeeuwen zijn net als veel andere 
meeuwensoorten meestal trouw aan hun partner. 
Wanneer je zo’n hoge leeftijd als PA14 bereikt 
overleef je je partner nogal eens. Zo heeft PA14 
zeker vier vrouwtjes gehad gedurende zijn lange 
leven. Samen met zijn eerste vrouw bracht hij tot 
1991 jaarlijks enkele jongen groot. Daarna keerde 
het vrouwtje niet meer terug in de kolonie wat 
vrijwel zeker inhoudt dat de vogel omgekomen 
was. Zijn tweede ‘huwelijk’ was opmerkelijk in die 
zin dat het een ‘gescheiden’ vrouw betrof. Deze 
verbintenis duurde slechts één seizoen want daarna 
keerde ook zij niet meer terug. Het derde huwelijk 
was weer bestendig, want pas na acht jaar keerde 
ook dit vrouwtje niet meer terug naar de kolonie. 
Zijn vierde vrouw tenslotte overleefde PA14 na 
drie jaar in 2004. Alle partners van PA14 waren 
ook gekleurringd waardoor de huwelijkstrouw 
zichtbaar werd voor de onderzoekers. 
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Daar er in de kolonie al veel langer onderzoek 
wordt gedaan is het mogelijk een heuse stamboom 
van PA14 aan te leggen.  



Aan moeders kant gaat dit slechts één generatie 
terug. Zij werd buiten het studiegebied geboren 
maar heeft er later wel gebroed van 1976 tot 1983.  
De vader van PA14 werd wel binnen het 
studiegebied geboren. Hij kroop uit het ei in 1971 
en broedde er vervolgens tot 1983. Daar er al sinds 
1962 (!) onderzoek wordt gedaan in de kolonie zijn 
zelfs de grootouders van PA14 bekend.  
Grootvader broedde er reeds in 1962 en hield dit 
vol tot 1973. Grootmoeder keerde na 1975 niet 
meer terug.  
 
Twee feiten vallen op wanneer je de stamboom 
bekijkt. Alle voorouders van PA14 zijn tamelijk 
oud geworden, kennelijk een sterk geslacht. Nog 
opmerkelijker is de duur van het onderzoek. Reeds 
43 jaar worden de meeuwen in deze kolonie 
gevolgd. Het evenaart hiermee de duur van het 
Bosuilenonderzoek van Fred Koning in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen.  
Deze vogelonderzoeken behoren tot de langst-
lopende in Europa! 
Dankzij zijn opvallende kleurring was PA14 
gemakkelijk terug te vinden in de kolonie in 
Estland en aan de Weteringkade in Noordwijk. 
Merkwaardig genoeg is de vogel gedurende zijn 
lange leven nergens anders dan op deze twee 
plekken waargenomen. Natuurlijk is het mogelijk 
dat de meeuw op andere plaatsen gewoon niet is 
opgemerkt. Een andere verklaring kan zijn dat hij 
na de broedtijd snel (nonstop?) naar zijn 
winterkwartier in Noordwijk vertrok. Dit zelfde 
gebeurde in het voorjaar in tegenovergestelde 
richting. De waarnemingen in Noordwijk lijken de 
tweede verklaring te ondersteunen.   
 
Vooral de laatste 5 jaar is er vrij intensief naar 
PA14 in Noordwijk gespeurd. Hij had zijn vaste 
rustplaats op een schoorsteen aan de 
Weteringkade. Dick Passchier kon hem daar vanuit 
zijn keukenraam observeren.  
Uit al deze waarnemingen blijkt dat hij met grote 
regelmaat vanaf de eerste dagen van augustus tot 
de laatste dagen van maart op de schoorsteen zat. 
Dat is ongeveer 8 maanden lang.  
Het broedproces van de Stormmeeuw duurt precies 
twee maanden. Dit is de periode van de eileg tot 
het uitvliegen van de jongen. Voor die tijd vindt de 
balts en  de nestbouw plaats, terwijl na het 
uitvliegen de jongen met hun ouders nog even rond 
de kolonie blijven hangen.   

Alles bij elkaar blijven de broedvogels zo’n 3 
maanden in en rond de broedplaats. Dan blijven er 
nog slechts 4 weken over waarin de vogel 
onderweg is van en naar de overwinteringsplaats. 
Daar komt nog eens bij dat met name de 
aankomstdatum in Noordwijk best een paar dagen 
over het hoofd kon worden gezien. Tenslotte stond 
hij niet iedere dag op de schoorsteen en zat Dick 
ook niet de hele dag op de uitkijk.  
Tekenend in dit verband is het telefoontje van Dick 
op 18 juli 2003 dat PA14 reeds gearriveerd was in 
Noordwijk.  
 
Tenslotte heeft PA14 in Estland een naam 
gekregen van onderzoeker Kalev Rattiste. Hij 
stond er bekend als ‘the chimneylover’. Dankzij de 
vele meldingen uit Noordwijk had hij ook in 
Estland een eigen gezicht gekregen.  
 
 

 
 

foto Dick Passchier 
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Vogeltrek over de Col d’Organbidexka 
 

Kees Verweij 
 
Van verschillende kanten waren we in de 
afgelopen jaren al opmerkzaam gemaakt op een 
bijzondere plaats in de Pyreneeën, waar je de 
najaarstrek van vooral de roofvogels heel goed zou 
kunnen waarnemen. Het gaat hier om de Col d’ 
Organbidexka, een wat lager gelegen gedeelte 
temidden van de hoge bergkammen op de grens 
tussen Spanje en Frankrijk. Deze plaats geldt als 
een van de belangrijkste doorgangen voor de 
vogels bij hun oversteek over de Pyreneeën. 
Ondanks het feit, dat het hier om een lagere 
doorgang gaat, moeten de vogels hier zeker nog 
1500 meter stijgen. 
 

 
 
De Col d’Organbidexka ligt ongeveer 90 km. ten 
zuidoosten van Bayonne, een stad nabij de 
zuidwestkust van Frankrijk. Vanaf Bayonne rijdt 
men eerst ongeveer 50 km. zuidwaarts in de 
richting van St. Jean Pied de Port, een klein 
pittoresk stadje, ingeklemd tussen de uitlopers van 
de Pyreneeën. Dit stadje is vooral bekend als een 
halteplaats voor de bedevaartgangers naar Santiago 
de Compostella. In de nauwe straatjes vind je 
overal oude kleine herbergen, waar je als pelgrim 
al voor € 7,50 de nacht kunt doorbrengen en kunt 
eten. 
Even voor St. Jean Pied de Port bereikten we op 
vrijdag 9 september de camping Narbaitz, een 
goede uitvalsbasis voor o.a. de Col 
d‘Organbidexka. Daar ontmoetten we direct een 
paar andere vogelliefhebbers, die we al eens eerder 
in de Spaanse Pyreneeën hadden ontmoet. Met hen 
hebben we verschillende tochten in de buurt 
ondernomen.  
De volgende morgen gingen we met onze 
kennissen op zoek naar de Col d’Organbidexka, 
die bijna nog 40 km. van St. Jean Pied de Port 
verwijderd ligt. Via het nabijgelegen St. Jean le 
Vieux gingen we langs een vrij smalle weg door 
een rivierdal naar het zuiden in de richting van 

Spanje. Op een gegeven moment boog de weg af 
en ging al kronkelend behoorlijk steil naar boven. 
Op zo’n weg is het van belang, dat je over een 
behoorlijke stuurmanskunst beschikt, want soms 
ging je rakelings langs afgronden zonder dat er een 
behoorlijke afscheiding was aangebracht. Nadat we 
zo ongeveer 1000 meter hadden geklommen reden 
we langs een wat lagere heuvel, waar langs de weg 
verschillende auto’s stonden geparkeerd. Uit 
navraag onderweg hadden we al een vermoeden, 
dat deze heuvel de bekende Col d’Organbidexka 
zou moeten zijn. Tussen de geparkeerde auto’s 
vonden we nog een plekje en we klommen, 
gewapend met telescoop, foto-apparatuur en het 
nodige eten en drinken naar boven. Daarboven 
stond al een aantal vogelaars het luchtruim af te 
turen. Het was een bont gezelschap, afkomstig uit 
landen als Spanje, Italië, Zwitserland, België, 
Engeland, Noorwegen en uiteraard ook uit 
Nederland.  
Daar heerst een ongeschreven wet, dat je met je 
telescoop niet in een kluitje door elkaar gaat staan, 
maar dat je een brede linie vormt, zodat ieder voor 
zich een vrij uitzicht heeft. 
Degenen, die daartoe aanwijzingen gaven, bleken 
te behoren tot een groep vaste waarnemers, die 
daar min of meer in ploegenverband inventariseren 
in de periode van begin juli tot en met half 
november. Voor hen is vlakbij een eenvoudig hutje 
gebouwd, waar men kan overnachten. 

 
Bovenop de heuvel stonden twee “tellers” met 
borden, waarop de jongste trekgegevens stonden 
vermeld. Voor de Wespendieven en de Zwarte 
wouwen waren we eigenlijk een beetje te laat. De 
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Zwarte wouwen trekken al in juli naar het zuiden 
in aantallen van vele tienduizenden exemplaren. 
Dit geldt ook voor de Wespendieven, die eind 
augustus/begin september in groten getale 
doortrekken. Niettemin zagen we op deze eerste 
dag nog bijna 20 Wespendieven doortrekken.  
Naast deze Wespendieven troffen we nog:  
1 Steenarend, 4 Rode Wouwen, 19 Vale Gieren,  
3 Dwergarenden, 5 Raven, 4 Slangenarenden,  
4 Sperwers, 2 Buizerden, 1 Zwarte Ooievaar,  
2 Torenvalken, 2 Aasgieren, 1 Visarend,  
2 Boomvalken en 2 Zwarte Wouwen. 
 

 
 
Daarnaast trokken er verschillenden 
Boerenzwaluwen langs en 2 Aalscholvers, die 
daar, gelet op de reacties, tot de bijzondere 
waarnemingen behoorden. De eerlijkheid gebiedt 
ons toe te geven, dat ons enthousiasme voor deze 
twee Aalscholvers iets minder was  Voor de eerste 
dag was dit toch een leuke score, maar we moesten 
hiervoor toch een behoorlijke tijd uittrekken (van 
11.00  tot 16.30 uur)  Toch verliep de tijd 
behoorlijk snel, want we hadden comfortabele 
stoeltjes meegenomen en we waren rijkelijk van 
eten en drinken voorzien. Bovendien maakten we 
kennis met verschillende andere vogelaars, die 
allemaal even enthousiast waren. Tot slot had je 
vanaf deze top een schitterend uitzicht over een 
deel van de Pyreneeën, dat allerminst verveelde.  
De volgende dag (zondag) reden we wederom naar 
de “Col” . Ditmaal was het boven winderig en 
koud (ongeveer 10°), een heel verschil met 
beneden, waar het zeker 10° warmer was.  
Dit was dan ook te merken aan de hoeveelheid 
waarnemingen, die heel wat minder was. 
Desondanks zagen we toch de meeste vogels, die 
we de dag daarvoor hadden gezien, maar in veel 
geringere aantallen. 
Daarna zijn we nog verschillende malen naar de 
”Col” geweest en de ene dag was wat beter dan de 
andere. Ook zijn we tweemaal bijna helemaal voor 
niets geweest, maar dat is het risico van het kijken 

naar vogeltrek. De wind zat in het noorden en 
verder lag de heuvel bijna geheel in de mist. Dan 
doe je daar uiteraard weinig. Gelukkig zijn we niet 
alleen in vogels geïnteresseerd, zodat we tijdig 
onze bakens konden verzetten. Vlakbij de Col 
d’Organbidexka ligt een van de mooiste bossen in 
de westelijke Pyreneeën, nl. het bos van Irati, dat 
zich zelfs tot een behoorlijk eind in de Spaanse 
Pyreneeën uitstrekt. Het is niet een bos, waar je 
zomaar een eindje over een mooi pad kunt 
flaneren, maar het is doortrokken van smalle 
kronkelige en steile paadjes tussen de talloze 
beukenbomen en andere verschillende 
naaldbomen. Aan de hoeveelheid paddestoelen kon 
je al duidelijk merken, dat de zomer ten einde liep 
en de herfst nabij was. In deze tijd begon het ’s 
avonds al wat frisser te worden. 
Het zou te ver voeren hier alle soorten 
paddestoelen te noemen, die we hier tegenkwamen, 
maar enkele opvallende soorten waren de 
Vaaggegordelde en de Blauwgegordelde 
gordijnzwam, de Vermiljoenhoutzwam met zijn 
diep oranjerode schijven tegen de bomen, de 
indrukwekkende en smakelijke Keizeramaniet, 
verschillende soorten boleten, zoals de 
Satansboleet, de Heksenboleet, de Kastanjeboleet 
en niet te vergeten  het zeer smakelijke 
Eekhoorntjesbrood.  
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We zagen verschillende Fransen met mandjes 
ijverig zoeken in het bos in de hoop nog een aantal 
van deze laatstgenoemde soort te vinden. Dat viel 
echter niet mee, want we kregen de indruk, dat alle 
bossen letterlijk worden afgestroopt op zoek naar 
eetbare paddestoelen. Toch lukte het ons een paar 
forse exemplaren van het Eekhorentjesbrood te 
vinden, die we ’s avonds lekker hebben opgegeten. 



Een andere goed eetbare paddestoel hebben we 
laten staan, nl. de Gele stekelzwam, die je in ons 
land nog maar heel weinig ziet. Een opvallende 
verschijning was de Holsteelkluifjeszwam, die ik 
vlak tevoren nog op een plekje in de Coepelduinen 
in Noordwijk had gezien. In elk geval was het hier 
voor elk rechtgeaarde paddestoelenliefhebber een 
eldorado. 

Terugkerend naar de vogels zijn we verschillende 
malen naar de “Col” geweest, zoals eerder gezegd 
de ene keer met wat meer succes dan de andere 
keer. Donderdag 15 september was verreweg de 
mooiste dag. s’Morgens zat alles dicht vanwege de 
mist en we hadden ook geen idee, wat het die dag 
zou worden. We hielden al rekening met het feit, 
dat het waarschijnlijk wel een dagje naar de stad 
zou worden, Bayonne of Biarritz. Tegen 10.00 uur 
begon het zowaar helder te worden en een half 
uurtje later scheen de zon en werd het nog 
behoorlijk warm. Toen direct richting ”Col”.  
Daar begon het al met 3 Steenarenden, 10 
Dwergarenden, 13 Slangearenden, 4 Visarenden, 2 
Boomvalken, 3 Torenvalken, 18 Wespendieven, 3 
Buizerden, 4 Sperwers, 1 Havik, 2 Bruine 
Kiekendieven, 1 Blauwe Kiekendief, 1 Grauwe 
Kiekendief, 1 Aasgier, 9 Rode Wouwen, 5 Zwarte 
Wouwen, 6 Raven, 3 Alpenkraaien, talloze 
Boeren-, Huis- en enkele Oeverzwaluwen en een 
groep van bijna 30 Zwarte Ooievaars.  
 

Vale Gieren bleven de hele dag langskomen. We 
hebben ze niet eens meer geteld, maar het zullen er 
wel vele tientallen zijn geweest. 
Het aardige van deze westkant van de Pyreneeën is 
dat je naast het waarnemen van vogels nog zoveel 
andere leuke dingen kunt doen.Zo vertelde ik al 
van het interessante stadje St. Jean Pied de Port 
met het opmerkelijke museum, dat vroeger als 
bisschoppelijke gevangenis heeft gediend. Daar 
wordt een boeiend overzicht gegeven van de 
pelgrimstochten naar Santiago de Compostella, 
hun deelnemers, hun tochten enz.  
Als je ’s morgens eerst naar vogels hebt gekeken 
heb je daar allerlei mogelijkheden om de dag op 
een geheel andere manier af te sluiten. 
 

 
 
 
Tot slot zijn er in deze buurt verschillende mooie 
wandelingen uitgezet, die soms nogal wat klimmen 
en dalen vergen. Dan zie je naast vogels soms heel 
andere leuke dingen zoals Bidsprinkhanen, 
prachtige vlinders, zoals verschillende soorten 
parelmoervlinders, IJsvogelvlinder, Witband-
zandoog, Dambordje, verschillende soorten 
blauwtjes etc. 
Kortom: de westelijke Franse Pyreneeën vormen 
een prima uitvalsbasis voor vogelobservatie, mooie 
uitstapjes, flink wandelen en het proeven van de 
typisch Baskische cultuur, die daar nog volop 
aanwezig is.     
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Herfstnatuurspel 2005 
 
Paul Paumen 
Wat kan een bos extra mooi zijn als daar 
honderden kinderen genieten van de herfstkleuren 
en geuren tijdens het “Herfstnatuurspel”. Dit 
evenement in het vertrouwde bos van Nieuw 
Leeuwenhorst trekt, tijdens de herfstvakantie, een 
groot aantal schoolkinderen uit de regio aan die 
daar een leuke herfstmiddag beleven. Deze 
traditionele speurtocht wordt georganiseerd door 
de Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming 
Noordwijk in samenwerking met het Zuid-
Hollands Landschap.  
Op donderdag 20 oktober wandelden (beter gezegd 
renden) zo’n 350 kinderen samen met hun ouders 
of grootouders van de ene naar de andere 
natuuropdracht over bospaden, het bruggetje, de 
Paulineberg, langs de vijver of over het grote 
grasveld, om de 25 opdrachten liefst zo snel 
mogelijk in te vullen. Langs de wandelroute waren 
leuke en leerzame afbeeldingen opgesteld, die de 
nodige toelichting gaven bij de vragen. Het thema 
dit jaar was: “De Aard van het Beestje”. Met veel 
enthousiasme werden door de kinderen de 
antwoorden op het opdrachtformulier genoteerd. 
Sommige vragen leverden geen enkel probleem op, 
zoals: “Waarom zijn de snavels van die vogels zo 
verschillend? Kort, lang, breed wat kunnen vogels 
daar dan mee eten?” en “Sommige vogels roepen 
hun eigen naam. Luister maar! Welke zijn dat?”.  

Maar wat vindt u  bijvoorbeeld van deze vraag: 
“Als je Opa kaal is….blijft dat zo! en bij bomen 
niet, hoe kan dat?” Zo probeerden de organisatoren 
op een ludieke manier de kleintjes uit te dagen en 
na te laten denken over wat er zo allemaal in het 
bos gebeurt.  Liever nog dan vragen beantwoorden 
zijn de kinderen zelf ”actief” met opdrachten bezig 
en dat gebeurt dan ook! Zoals: “Probeer zelf eens 
door met deze priem in de boomstam te hakken  te 
ervaren hoe sterk een spechtensnavel is, die een gat 
in de boomstam kan maken” , of  “Kijk zelf eens 
door ‘n verrekijker welke vogels je in het water 
ziet? Vergelijk ze maar met deze vogelkaart.” En 
natuurlijk waar kinderen altijd voor in zijn is “zelf 
bewegen”, dus dan maar lekker rennen als een 
haas, springen als een kikker en bewegen als een 
krab. 
Aan het einde van de anderhalf uur durende 
wandeling (de meeste kinderen leggen de afstand 
wel twee maal af!)  konden de verzamelde letters 
die bij elke opdracht werden  verstrekt, worden 
omgezet in een slagzin:  “Zo is de manier van plant 
en dier”.  
Bij de kraam werd tenslotte aan de kinderen een 
Natuurkennis diploma  uitgereikt, waarop de juiste 
antwoorden stonden. De volwassenen  en kinderen 
keerden moe en voldaan huiswaarts en met de vele 
positieve reacties, konden de organisatoren weer  
terugzien op een zeer geslaagde middag. 
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foto's Mariska de Graaff en Piet Broekhof 



GLOBALISERING 
 
Er wordt al lang gesproken over vrij verkeer van 
goederen en mensen over de hele wereld. Het lijkt 
wel of de natuur daar al een voorschotje op heeft 
genomen. Deze zomer was het niet uitzonderlijk 
een groepje van twintig tot vijfentwintig 
Halsbandparkieten over mijn groententuin te zien 
vliegen. Al of niet ontsnapt voelen ze zich, vanuit 
veel warmere streken, hier thuis. Zij zijn niet de 
enige buitenlandse gasten die in ons betrekkelijk 
koude klimaat wortel hebben geschoten. De laatste 
winters liggen soms grote aantallen 
Zwaardscheden op het strand. Niet de soort die 
hier van nature thuis hoort, maar een emigrant uit 
Amerika. Ook die gedijt hier goed. Op het strand is 
tevens Japans bessenwier te vinden, terwijl overal 
in de duinen de Amerikaanse vogelkers is 
opgeschoten. Als we de krant mogen geloven komt 
dit allemaal door de opwarming van de aarde. 
Onze auto`s zouden daar debet aan zijn.  
Dezer dagen zat ik wat te lezen in het onvolprezen 
werk van Buisman. In een aantal dikke delen 
beschrijft hij het weer in ons land over de laatste 
duizend jaar. Bij het lezen wordt al snel duidelijk 
dat in die tien eeuwen enorme schommelingen in 
de weersomstandigheden zijn opgetreden. Onze 
voorouders maakten zware stormvloeden, 
windhozen en nog veel meer ellende mee. Soms 
lange mooie zomers en zachte winters, soms 
zomers met enorm veel regen en lange strenge 
winters. Met zelfs een kleine ijstijd ergens in het 
midden van die duizend jaar. De schilderijen van 
kunstenaars uit die tijd getuigen daarvan. Of onze 
invloed op het weer zo groot is als veelal wordt 
gezegd, is met Buisman in de hand te betwijfelen.  
Even verdeeld zijn de meningen over de exoten, 
zoals die Halsbandparkieten. Zijn ze een aanwinst 

voor onze fauna of `krengen van dingen`, die te 
vuur en te zwaard bestreden moeten worden. 
Werden de Turkse Tortels een halve eeuw geleden 
nog met gejuich binnen gehaald, de Nijl- en 
Canadese Ganzen worden verketterd. Een 
Fonteinkruid uit het buitenland, waardoor 
waterwegen verstopt raken, is lastig, maar de 
tulpen uit Turkije haalden we maar wat graag 
binnen. Uiteindelijk is de vraag: Wie bepaald of 
een dier of een plant een aanwinst is of een plaag? 
Misschien is dat de natuur zelf wel. Dan zijn we 
mogelijk na een strenge winter van die `lastige` 
Halsbandparkieten af.  
De strijd tussen puristen, die de natuur in 
Nederland `van vreemde smetten vrij` wil houden, 
en diegenen die aanwinsten als een verrijking 
beschouwen, is niet van vandaag of gisteren. In een 
gids voor de badplaats Noordwijk uit de jaren 
twintig van de vorige eeuw, schrijft Herman de 
Boer een stukje over de flora van Noordwijks 
duinen.  
 

 
 
Hij brengt daarbij hulde aan Tappenbeck van het 
Huis ter Duin, vanwege het verrijken van de 
duinflora. Zo zouden we in Noordwijk de 
Teunisbloem, de Honingklaver en, niet te vergeten, 
de Boksdoorn aan hem te danken hebben. Ook ene 
Dirk Ammeraal en Rusch, de man van het 
staatsbosbeheer, maakten zich, volgens De Boer, 
verdienstelijk door het aanplanten van allerlei 
exoten. Floravervalsing!, roept de eerstgenoemde 
groep. Maar zeg nou zelf, zouden we de 
Teunisbloem in het duin willen missen?  
De Boer besluit zijn bijdrage met de volgende 
ontboezeming:  
 
Schoone duinen,  
Blonde kruinen. 
Erf van zand en braamstruweel. 
Wat er klinke,  
Glore, blinke. 
Gij zijt Neerlands kunstjuweel! 
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Veranderingen in de flora van Nederland in de twintigste eeuw 
 
Jelle van Dijk 
 
Op 16 november 2005 promoveerde Wil Tamis, 
woonachtig in Lisse en ook lid van onze 
vereniging, aan de universiteit van Leiden op het 
proefschrift Changes in the flora of the 
Netherlands in the 20th century. Dit proefschrift 
heeft terecht veel aandacht gekregen in de 
landelijke dagbladpers. Dat niet zozeer vanwege de 
gigantische hoeveelheid werk die aan het schrijven 
van dit proefschrift vooraf ging, maar vooral door 
de opmerkelijke uitkomsten van het onderzoek. 
Gezeten onder het portretten van de medicus 
Boerhaave en de theoloog Gunning mocht ik de 
promotie meemaken. De opponenten (alleen bij 
promoties wordt dit woord anders beklemtoond 
dan in Van Dale staat aangegeven) gingen op één 
uitzondering na dan ook vooral in op de resultaten 
van Tamis’ onderzoek. 
De Nederlandse flora is nog nooit zo soortenrijk 
geweest als op dit moment. Dat komt vooral door 
het grote aantal soorten dat dankzij de opwarming 
zich vanuit zuidelijker streken in ons land kon 
vestigen. Ook ‘ontsnapte’ tuinplanten profiteren 
vermoedelijk van de opwarming. Het onderzoek 
van Tamis toont aan dat vooralsnog geen negatieve 
invloed van deze exoten op de inheemse flora 
zichtbaar is. Blijkbaar is er voldoende ruimte voor 
deze nieuwkomers. Dat is wel een ander geluid dan 
uit de rapporten van de IUCN (de internationale 
overkoepelende natuurbeschermingsorganisatie) 
naar voren komt. De IUCN stelt dat de verbreiding 
van exoten na de biotoopvernietiging de 
belangrijkste oorzaak is voor het afnemen van de 
biodiversiteit. Ook de laatste opponent, Ruud van 

der Meijden van het Nationaal Herbarium, ging 
hier op in en vond dat de kandidaat nogal luchtig 
sprak over de toename van het aantal exoten. 
Helaas werd het betoog van Wil Tamis door de 
binnenkomende pedel in de kiem gesmoord. 
Men zou verwachten dat de opwarming niet alleen 
de vestiging van zuidelijke soorten stimuleert, 
maar ook dat de noordelijke elementen in onze 
flora hierdoor moeilijke tijden doormaken. 
Vooralsnog is daar niets van gebleken. Soorten als 
Zevenster, Noordse zegge en Linnaeusklokje zijn 
nog steeds in ons land te vinden. 
Toch staat de Nederlandse flora er niet goed voor. 
Dat blijkt wel uit het feit dan ongeveer 40% van de 
soorten op de Rode Lijst staat. Veel soorten 
worden dus in hun voortbestaan bedreigd of 
kunnen kwetsbaar en gevoelig worden genoemd. 
Wil Tamis noemt de vermesting veruit de 
belangrijkste oorzaak van de veranderingen in de 
Nederlandse flora. Ondanks het milieu- en 
natuurbeleid zet de opmars van plantensoorten van 
meer voedselrijke standplaatsen door. De soorten 
van vochtige, voedselarme situaties zijn nog wel in 
ons land te vinden, maar ze zijn zeldzaam 
geworden. Dat geldt bijvoorbeeld voor een soort 
van vochtige heidevelden als de Klokjesgentiaan. 
Daarentegen zijn soorten van voedselrijke milieus 
zoals Grote brandnetel en Perzikkruid overal in 
Nederland aan te treffen. 
De laatste stelling bij het proefschrift luidt: het 
betegelen van tuinen moet beteugeld worden. 
Wellicht heeft Wil Tamis hierbij niet alleen aan 
planten gedacht, maar ook aan vlinders en een 
vogel zoals de Huismus. 

 
 

Actieplan Huismus 
 
Jelle van Dijk 
 
Op 15 november was in alle kranten te lezen dat in 
Leeuwarden een Huismus was doodgeschoten die 
het gewaagd had een paar dominosteentjes omver 
te lopen. Dit bericht haalde zelfs the Guardian! De 
commotie hierover was nogal overdreven, maar het 
vormde wel een goede aanleiding om weer eens de 
aandacht op de Huismus te vestigen. In de laatste 
decennia is het aantal Huismussen in ons land 
gehalveerd. Dit leidde er toe dat deze soort in 2004 
op de Rode Lijst werd geplaatst. 
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Vogelbescherming Nederland heeft hierna in 
navolging van eerdere beschermingsplannen 
(Lepelaar, Kerkuil, moerasvogels) ook een 
Actieplan Huismus opgesteld. Op 17 november 
werd dit actieplan door directeur Adri de Gelder 
overhandigd aan de burgemeester van Madurodam. 
Hierna werd een grachtenpand(je) onthuld dat 
voorzien was van een hele serie mini-nestkasten 
voor Huismussen. Een groep schoolkinderen bood 
daarna zelfgemaakte nestkasten aan die 
opgehangen werden in de bomen rond 
Madurodam, waardoor deze ‘stad’ hopelijk 
aantrekkelijker voor mussen zal worden. 



Als je wat voor een soort wil doen, moet je eerst 
weten waarom de soort in aantal terugloopt. 
Voorafgaande aan de presentatie van dit plan 
vertelde Tom Damm daarom iets over de 
achteruitgang van Huismussen in Alkmaar. Bij 
mijn weten is Alkmaar de enige stad waar driemaal 
een musseninventarisatie heeft plaatsgevonden. In 
1984 berekende men het aantal paren op 3500-
4500, in 1994 op 4100 en in 2004 op 840! De 
achteruitgang is dus echt iets van de laatste tien 
jaar. Als belangrijkste oorzaken noemde Tom 
Damm de verstening van straten en tuinen, het 
‘inbreien’ van open ruimte in de stad en de 
musonvriendelijke bouwwijze. Dit laatste zowel bij 
nieuwbouw als bij renovaties. 

 
 
Chris van Turnhout (SOVON) ging hierna in op de 
achteruitgang in het landelijke gebied. Belangrijke 
oorzaken zijn hier de opkomst van snijmaïs ten 
koste van rogge en haver en de nette boerenerven 
zonder mesthopen en onkruidhoekjes. Juist voor de 
overleving van de jonge mussen is het van belang 
dat ze ook insecten en ander klein goed gevoerd 
krijgen. Mussen die met brood zijn grootgebracht 

bleken minder weerstand te hebben. In 
akkerbouwgebieden speelt ook de overstap van 
zomer- op wintertarwe mee. Stoppelvelden waar 
mussen in de herfst kunnen opvetten zijn er 
nauwelijks meer. 
Het doel van het Actieplan Huismus is tweeledig: 
de voornaamste oorzaken van de achteruitgang 
duidelijk maken en het formuleren van 
maatregelen om verdere daling van de populatie tot 
staan te brengen. Uit bovengenoemd onderzoek in 
Alkmaar en van SOVON is reeds gebleken waar 
men het probleem kan aanvatten: meer groen rond 
de huizen in dorpen en steden en een bouwwijze 
die het voor mussen mogelijk maakt er te nestelen. 
Op het platteland moet de Huismus ‘meeliften’ met 
algemene beschermingsplannen voor akker- en 
weidevogels. 
Voorafgaande aan de presentatie van het Actieplan 
Huismus is door Vogelbescherming Nederland in 
september 2005 aan alle vogelwerkgroepen 
gevraagd of zij onderzoek naar de verspreiding van 
Huismussen hebben gedaan. Hierop is gereageerd 
door het verslag van Hein Verkade over de 
Huismussen in Noordwijk-Binnen (zie de 
Strandloper van december 2004) op te sturen. Bij 
de presentatie van het Actieplan Huismus werd 
meegedeeld dat Vogelbescherming Nederland 
contact heeft gelegd met de Noordwijkse 
Woningstichting om in Noordwijk te starten met 
een huismussenproject. Naar verluid had de 
woningstichting hierop positief gereageerd. Zo 
krijgt de Noordwijkse musseninventarisatie 
wellicht een vervolg dat kan uitmonden in een 
landelijke primeur wat betreft musvriendelijk 
bouwen! 

 

Oostvaardersplassen in herfstzon 
 

Koene Vegter 
 
Het natuurgebied de Oostvaardersplassen wordt 
ook buiten Nederland steeds bekender, zoals blijkt 
uit recente publicaties in The Guardian en Der 
Spiegel, waarbij men ook in eigen land duidelijk 
mogelijkheden ziet voor uitgestrekte wildernissen 
met grote kuddes wild.  
In Nederland valt naast veel enthousiasme hiervoor 
ook een toenemende discussie te beluisteren met 
als thema of men dit gebied aan de dieren zelf 
moet overlaten, met alle consequenties van dien als 
massale sterfte bij voedselgebrek, of dat de mens 
weer meer regulerend moet gaan optreden met 
zaken als quota, afschot en dergelijke. Het gegeven 
dat er het afgelopen jaar van de 3100 edelherten, 

konikpaarden en Heckrunderen zo’n 700 dood 
gingen en als kadaver bleven liggen heeft deze 
strijd onder deskundigen, publiek en politici ook de 
nodige emotionele scherpte gegeven. 
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Bij de Natuur- en Vogelvereniging Noordwijk 
overheerst tot op dit moment het enthousiasme 
voor dit prachtige natuurgebied, wat leidde tot 
opnieuw een najaarsexcursie hier naar toe op 
zondag 13 november 2005; een dag die zijn naam 
alle eer aandeed en tot een excursie in fraai 
nazomerse omstandigheden leidde. Een twintigtal 
deelnemers genoot hiervan, onder wie een vijftal 
dat op een publicatie in de plaatselijke media was 
afgekomen, mede bedoeld om het licht dalend 
ledental van onze vereniging een halt toe te roepen, 



wat in elk geval op deze dag blijkens enthousiaste 
reacties zonder meer geslaagd is. 
Onderweg naar het gebied konden in de nog 
mistige ochtendzon al de eerste slierten 
Aalscholvers, Grauwe ganzen en Kolganzen 
worden waargenomen; de laatsten eenmaal buiten 
ook herkenbaar aan respectievelijk een strak 
gakkend dan wel hoog giechelend geluid. 
 

 
foto Mariska de Graaff  

 
Bij een van de parkeerplaatsen langs de 
Oostvaardersdijk was het weer een heel ander 
geluid dat vanuit het riet de aandacht trok; een 
steeds opnieuw herhaald ping-ping dat bij 
geconcentreerd kijken uiteindelijk leidde tot de 
waarneming van zeker een twintigtal 
Baardmannetjes, dat van rietpluim tot rietpluim 
hopte. Aan de overkant was ook de nodige 
concentratie nodig om in een immense groep van 
voornamelijk Kuifeenden en ook Tafeleenden nu 
juist die ene zeldzame Witoogeend te ontdekken. 
Maar door een met telescopen gewapende groep 
wordt deze puzzel natuurlijk zonder meer opgelost 
– met dank overigens aan tipgever Ab 
Steenvoorden - zodat deze uit Oost-Europa 
afkomstige dwaalgast al gauw door iedereen te 
bewonderen viel. Iets verderop viel bij het gemaal 
De Blocq van Kuffeler tussen de vele Futen ook 
een Roodhalsfuut in winterkleed te bewonderen: 
compacter en gelige snavel. 
Van hier ging het via het Jan van den Boschpad 
naar een van de mooiste uitzichtpunten over het 
zuidelijk deel van de Oostvaardersplassen waar je 
vanuit de vrije ruimte naar alle kanten een 
onbelemmerd uitzicht hebt over plassen en grassen 
met veel wild en veel vogels. Op het pad ernaartoe 
werden door Mariska de Graaff al IJsvogels 
gespot, die na enige scepsis van anderen, toch al 
wegschietend over de sloot in al hun schittering 
door een ieder werden waargenomen. Al eerder 
had zij bij de koffiestop het hele gezelschap verrast 
met struise sneden van een zelfgebakken en 
overheerlijk Italiaans krentenbrood. Maar daarmee 
was de koek nog lang niet op. In korte tijd konden 

op deze locatie genoteerd worden: een in de verte 
in een boom verblijvende Zeearend, en dat hield 
hij ook maar zo; overvliegende Blauwe 
Kiekendieven en Buizerds, deftig langs de 
rietzoom voortstappende Grote Zilverreigers, een 
prachtige vogel zo in het zonlicht, en min of meer 
als hoogtepunt een traag overvliegende Roerdomp; 
voor de meeste deelnemers bepaald geen alledaags 
gezicht. En dit alles met op de verre achtergrond 
talloze edelherten, paarden en runderen en meer 
nabij Slobeenden, Wintertalingen, Goudplevieren, 
Smienten, Pijlstaarten, Wulpen en Kwikstaarten. 
Via een grote rondrit langs Almere kwamen we nu 
bij de andere kant van het gebied waar langs de 
Praamweg vanaf de Grote en de Kleine Praambult, 
weliswaar iets meer op elkaar gepropt, ook een 
fraai panorama van het natuurgebied viel waar te 
nemen: een op een heuveltje vertoevende 
Zeearend, die ook geen aanstalten maakte om te 
vertrekken, een door het landschap slingerende 
vos, een fraai door het luchtruim zwenkende 
Ruigpootbuizerd en in de verte naast de gewone 
Knobbels de eerste Kleine Zwanen van dit seizoen. 
Zowaar viel in het groen ook nog een kadaver te 
bespeuren; het schijnt dat die door Staatsbosbeheer 
toch enigszins uit het oog van het publiek worden 
gesleept. 
Ter afsluiting werd nog een bezoek gebracht aan 
het Bezoekerscentrum langs de Knardijk en de 
naburige observatiehutten de Kluut en de 
Zeearend. Al soezend in de zon- en zo voelden wij 
ons langzamerhand ook een beetje – werden daar 
van dichtbij maar toch nog moeilijk op te sporen 
tussen de rietstengels een achttal Watersnippen 
gezien. Meer in de verte vertoefde nog een Roze 
pelikaan, in het Engels White Pelican genaamd, 
maar in werkelijkheid als juveniel vooral 
grauwgrijs; een grote bijzonderheid in deze 
streken, zij het dat al via Internet bekend was dat 
het hier om een uit Artis ontsnapte vogel in plaats 
van een uiterst zeldzame dwaalgast ging, waarmee 
het arme beest zich voor de meeste waarnemers tot 
niet meer dan een mooi plaatje reduceerde. 
Via de vernieuwde en pas weer opengestelde 
Oostvaardersdijk met ook enkele nieuwe 
uitkijkpunten werd door een gouden avondzon 
tevreden huiswaarts gereden. 
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Mocht u dit avontuur meer virtueel willen beleven 
dan kunt u een indruk van de bijzonderheden in dit 
mooie gebied krijgen via de website 
www.degrauwegans.nl en mocht u alles liever eens 
in werkelijkheid meemaken dan is er een 
herkansing op vrijdag 30 december a.s. via de 
traditionele Ganzenexcursie naar het Zuid-
Hollandse en Zeeuwse Deltagebied.  

http://www.degrauwegans.nl/


  

OUD NIEUWS 
 
Kees Verweij 
 
Op het moment, dat ik met deze aflevering bezig 
ben, is de vogeltrek alweer over zijn hoogtepunt 
heen. Vele vogels zijn, op weg naar meer 
zuidelijke streken, ook dit jaar weer aan onze 
omgeving voorbijgegaan. Er zijn dagen geweest, 
dat we ze prachtig hebben kunnen zien, zowel op 
het uitkijkpunt “de Driehoek” in de Noordduinen, 
als in onze kijkhut aan het strand. De massaliteit 
van de vogels vormde op sommige ochtenden een 
bijzonder indrukwekkend schouwspel. 

Ik kan mij heel goed voorstellen, dat het fenomeen 
“vogeltrek” sinds mensenheugenis de mensheid 
heeft bezighouden, zeker in het verleden, toen er 
nog niet zoveel bekend was als nu. Er gingen zelfs 
heel vreemde verhalen rond zoals bijvoorbeeld 
zwaluwen, die ’s winters in de modder een 
winterslaap zouden houden en Koekoeken, die ’s 
winters in een Sperwer veranderden. Waar de 
vogels heengingen wist men nauwelijks. Hier en 
daar waren er losse waarnemingen van 
bijvoorbeeld schepelingen, die op hun tocht rond 
Afrika plotseling “Europese” vogels op het dek 
zagen zitten. 
In elk geval vormen de vroegere verhalen over 
vogeltrek vaak een schril contrast met de soms wat 
zakelijke en fantasieloze opsommingen en 
statistieken van tegenwoordig, waaruit 
enthousiasme en beleving zo weinig naar voren 
komt. 
Zo vond in het boek “Het leven der vogels” van 
Dr. A.E. Brehm een aandoenlijke beschrijving van 
de vogeltrek, waarbij de eigen menselijke fantasie 
nog een grote rol speelde. Dit boek werd in 1866 in 
het Nederlands vertaald door Mr. J.P. van 
Wickevoort Crommelin, een destijds beroemd 

vogelverzamelaar, wiens collectie thans nog ten 
dele in Naturalis te bezichtigen valt.    
Een passage uit het hoofdstuk “Op reis” laat ik hier 
graag volgen: 
 
De herfst geeft sombere dagen en de winter 
armoede en gebrek, maar onze goede moeder 
natuur weet ook in den slechten tijd hare kinderen 
te bewaren. Langs honderd wegen bereikt zij een 
en hetzelfde doel. Als de kwade dagen komen en 
vaderland en woning verlaten en eenzaam worden, 
gaan duizenden schepselen in den doodslaap over, 
nadat zij de kiemen tot een nieuw leven in den 
schoot der moeder hebben neêrgelegd; andere 
zoeken zelve bescherming in dien schoot, andere 
weder dwalen droevig in de verlatene woonplaats 
rond. Zelfs de onbewegelijke planten geven haar 
aandeel in de algemene droefheid te kennen; de 
boomen ontdoen zich van hunne bladeren, de 
bloemen sterven; alles wordt stil; alleen de vogels 
zijn nog frisch en vrolijk. Met den herfst ontwaakt 
onder hen zelfs een nieuw, eigenaardig, 
blijmoedig-ernstig leven. Zij willen gaarne blijven 
wonen in licht en vreugde, en daarom maken zij 
zich op om deze in andere streken te zoeken, eer 
het vaderland geheel verarmd en onbewoonbaar 
is; en hunne vleugels staan hunnen wenschen ten 
dienst. Andere dieren moeten een goed heenkomen 
zoeken of hun leven verliezen; zij echter kunnen 
reizen en zwerven. 
Zodra de koude wind door de stoppels blaast, 
maakt zich het meerendeel van onze gevederde 
zomergasten tot de reis gereed. Voor zij scheiden, 
zingen zij nog eenmaal hunne lenteliedjes, 
bezoeken nog eenmaal de geliefde plekjes, zelfs het 
verlatene nest, en breken dan op om meer licht en 
warmte in het zuiden te zoeken. Slechts weinigen 
blijven daar, waar zij geboren zijn en zingen zacht 
en schaars hun lentelied; verreweg de meesten 
trekken heen en nemen hunne lieflijke zangen met 
zich. Ver, zeer ver vliegen zij weg, en de mensch 
zou hen zoo gaarne volgen! Maar hij is te zeer aan 
zijne woonplaats gebonden, en treurig moet hij ze 
nastaren en zich troosten met het vooruizigt, ze in 
het voorjaar weder te zien. 
 
Tot zover deze geromantiseerde beschrijving van 
de vogeltrek, die overigens in het genoemde boek 
nog veel verder gaat en allerhande, nu grappig 
aandoende details niet onvermeld laat.  
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NATUURKALENDER 
 
Heeft u iets leuks of interessants te melden dan kunt u dit opsturen naar Kees Erkelens, Stakman Bossestraat 
68, 2203 GL Noordwijk. U kunt het ook mailen naar: keeserkelens@hotmail.com 
Hieronder een bloemlezing van het afgelopen  kwartaal: 
 

Van:  jan jacobs  
Verzonden:  dinsdag 6 september 2005 23:29:04 
Onderwerp:  dolfijnen 

Hallo allemaal, 
Harry Lindhout, brandingkano-specialist en in de zomer ook fervent kano-makreelvisser uit Noordwijk, zag afgelopen zondagmiddag 
tijdens het hengelen t.o. de strandtent Koele Costa op 200 m van het strand een groepje van 7 dolfijnen. Het waren beslist geen 
Bruinvissen, want ze hadden veel wit onder de bek en borst en waren zo'n 2 meter lang. Ook andere kano-hengelaars hebben ze 
gezien. Ze moeten vanaf het drukke strand ook te zien geweest zijn. 
Het betreft hier heel waarschijnlijk Witsnuitdolfijnen, op Bruinvisen na de meest voorkomende dolfijnsoort in de Noordzee. 
Zijn er bij jullie ook in de afgelopen tijd meldingen bekend van dolfijnen voor de kust? 
Graag reactie. 
Groeten, Jan. 

Van:  Sjaak Broekhof  
Verzonden:  donderdag 8 september 2005 21:00:04 
Onderwerp:  Waarneming 

Graag wil ik de volgende waarneming doorgeven: 
7 sept. 11.30 uur - 2 lepelaars vliegend zuid boven Leidsevaart ter hoogte van Wassergeest. 
M.vr.gr. 
Sjaak Broekhof.  

 
 

In een reactie op de vorige Natuurkalender( Strandloper 4/2005), meldt dhr. Lindhout uit Noordwijk aan Zee dat hij aan het begin 
van het Oorlogspad in dezelfde tijd ( zo rond eind juli 2005) meerdere keren een Wezel heeft zien lopen en zelfs een keer 5 exemplaren 
(waarschijnlijk een heel nest) en één met een muis in zijn bek. 

 
 
Van:  Mariska de Graaff  
Verzonden:  zondag 16 oktober 2005 12:25:16 
Onderwerp:  herfst kuikens 

Hoi Kees 
 
nou voor hen die het niet geloven?? hier zijn dan de Voorhoutse herfstkuikens. het is toch te gek.Zouden ze de winter door komen? 
Aan de andere kant van de sloot waar zij zwemmen, staan de vliegenzwammen in de houtsingel. 
 

gr mariska                                     
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Van:  marco vrooijen  
Verzonden:  zaterdag 22 oktober 2005 11:22:19 
Onderwerp:  Hermelijn - Kerkuil - Vos 

Goedemorgen allemaal, 
  
Ben druk aan het overwerken, dus helaas niet de tijd gehad om onderstaande waarnemingen eerder door te geven: 
28/9 Hermelijn gevonden bij doorgaande weg langs Klinkenbergerplas. Is een tweede leven begonnen in de ijskast van Rob! 
19/10 Kerkuil tegen schemer overvliegend bij open stuk Van Leeuwenburgh, Van Panhuijsstraat  
21/10 Vos overstekend uit Breloftpark richting bollenvelden  
Groet jes, Marco  

Van:  Hetty Peeters 
Verzonden:  zondag 23 oktober 2005 17:25:13 
Onderwerp:  waarneming IJsvogel 

Beste Jelle en anderen,  
 
Een aantal weken geleden heb ik een IJsvogel zien vissen in een sloot op een stukje grond aan de Rijnsburgerweg te Voorhout.  
Het was aan het einde van een dag met mooi weer. Eerst scheerde de vogel heen en weer over de sloot, daarna ging hij  zitten op 
een tak van een knotwilg. Vanaf deze tak heb ik hem een aantal malen de sloot in zien duiken. Vanuit de sloot vloog hij telkens naar 
een nabij gelegen bruggetje. Daar bleef hij een tijd zitten, dook soms ook vanaf de brug, en vloog weer terug naar zijn tak in de 
knotwilg.  
Vanaf mijn plek kon ik helaas niet goed zien of hij iets gevangen had. De sloot is bepaald niet helder, en behalve een paar karpers 
heb ik er nog nooit een andere vis in gezien.  
Jagen IJsvogels misschien ook op vliegen, muggen of andere beestjes die op het water rondscharrelen?  
 
Met vriendelijke groet,  
Hetty Peeters 

Van:  Peter en Marleen Spierenburg - de Kok  
Verzonden:  woensdag 26 oktober 2005 20:54:38 
Onderwerp:  vleermuizen 

Hallo allemaal 
  
Boven de provinciale weg zag ik vanavond in de schemer bij elkaar een stuk of 10 Vleermuizen vliegen. Ik heb toch niet het idee dat 
dit normaal is voor de tijd van het jaar, wat een temperaturen. Het waren Vleermuizen van flink formaat en ze vlogen bij de 
groenstrook met populieren net ten noorden van Noordwijkerhout (10) en bij Offem (1). Welke soort kan het zijn, Rosse Vleermuis? 
Vliegen die normaal gesproken tot eind oktober? 
  
groeten 
Peter  

Van:  Sjaak Broekhof  
Verzonden:  zaterdag 5 november 2005 11:21:37 
Onderwerp:  Waarneming 

Vrijdag 4 nov. ong. 9 uur. Bij mij in de tuin aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout een groepje van 9 Staartmezen. 
 
M.v r.gr. Sjaak Broekhof 

Van:  Jelle van Dijk  
Verzonden:  donderdag 10 november 2005 21:53:07 
Onderwerp:  2 leuke soorten 
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Hallo allemaal,  
Tot nu toe leverde dit najaar bijzonder weinig leuke soorten op na ook al een teleurstellende nazomer. Zo werd tot nu slechts 
eenmaal een Grote Jager gezien, terwijl Vaal Stormvogeltje en Noordse Pijlstormvogel in het geheel niet werden opgemerkt. Speelt 
natuurlijk mee dat ik tijdens het enige winderige weekend (1 en 2 oktober) niet aanwezig was. De afgelopen dagen werd ik tweemaal 
verrast door een bijzondere waarneming. Dinsdag, 10 november, passeerde op korte afstand (100-200 meter achter de branding) een 
juveniele Vorkstaartmeeuw en vandaag op vrijwel dezelfde afstand een Papegaaiduiker. Voor beide soorten betreft het voor mij 
pas de  derde Noordwijkse waarneming! Verder werd vandaag het november-uurrecord aangescherpt voor de Rotgans (nu 215 ex 
,was 112 ex.) en de Bonte Strandloper (nu 128 ex., was 48 ex.).  
Groeten, Jelle 

 



Van:  Hein Verkade  
Verzonden:  vrijdag 11 november 2005 14:18:15 
Onderwerp:  pestvogel 

Hallo allemaal, 
 
Zojuist werd ik opgebeld door Andre van der Ploeg uit het Middengebied dat er een Pestvogel tegen zijn raam was doodgevlogen. 
Even later stond hij in de winkel met inderdaad een nog warme Pestvogel in de hand! Volgens mij is dit zo'n beetje de eerste melding 
dit najaar in Nederland. 
De vogel ligt bij mij in de vrieskist. 
 
gro etjes Hein 

Van:  Jelle van Dijk  
Verzonden:  vrijdag 11 november 2005 17:26:14 
Onderwerp:  Re: pestvogel 

Hallo Hein,  
Zojuist (17.20u) belt Kees Verweij op met de mededeling dat er gisteren (donderdag 10 november) een Pestvogel in de tuin van 
Vinkenlaan 23 zat. Geef jij deze en jouw waarneming door aan Dutch Birding? Het lijkt mij ook de eerste melding van dit najaar.  

en, Groet  Jelle 

Van:  Dineke Kistemaker  
Verzonden:  vrijdag 11 november 2005 18:28:17 
Onderwerp:  Re: pestvogel 

Hallo Allemaal  
 
Gisterochtend was Kees in de achtertuin tuin aan het werk toen   hij  om 10.30 ineens een Pestvogel zag  aankomen vliegen en 
neerstreek in de Kastanjeboom  die in het slop staat (er staat daar ook een Gelderse roos vol met bessen).Nadat hij snel zijn 
verrekijker had gehaald,kon hij hem nog even goed bekijken voordat de vogel weg vloog. We hebben daarna alles goed in de gaten 
gehouden in de hoop dat hij terug zou komen met wellicht een paar maatjes. Maar helaas ook vandaag geen Pestvogel.  Zou het 
dezelfde kunnen zijn die nu bij Hein in de vriezer ligt?.  
We blijven alert. 
 
groetjes Dineke 

Van:  Andre van der Ploeg 
Verzonden:  zondag 20 november 2005 14:25:07 
Onderwerp:  Pestvogels in Noordwijk 

 

Aan de redactie van de Strandloper, 
 
Vorige week vrijdag (11 november) vloog er een 
pestvogel tegen ons raam. Jammer genoeg was hij 
dood. Hij ligt nu in de vriezer bij Hein Verkade. Tot 
mijn grote vreugde heb ik er gisteren (zaterdag 19 
november) weer 2 gespot in mijn achtertuin 
(Duizendblad 12, Noordwijk).  
Ik heb er hele mooie foto's van gemaakt. Later zag 
ik ook nog een stuk of 6 halsbandparkieten. Er zitten 
hier ook nog 3 zwartkoppen in de buurt. 
Ik zag op jullie site dat er gisteren ook pestvogels 
zijn gezien in  Sassenheim. Daarom stuur ik even dit 
berichtje zodat jullie weten dat ze ook in Noordwijk 
zijn. 
 
Hartelijke groet, 
 
Andre van der Ploeg 
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Verslag Paddenbescherming 2005 
 
Elk voorjaar trekken ’s nachts duizenden padden 
vanuit de duinen naar de poldersloten in het 
Langeveld te Noordwijk om zich in het water voort 
te planten. Daarvoor moeten ze altijd een druk 
bereden weg oversteken. Daarbij worden veel 
padden doodgereden. Om zoveel mogelijk dieren 
te redden worden de wegen ’s nachts afgezet met 
hekken. Dit gebeurt door leden van de 
Paddenwerkgroep van de Vereniging voor Natuur 
en Vogelbescherming Noordwijk, die vanaf eind 
februari tot eind april ’s avonds gaan kijken of er 
veel paddentrek is. Is dat het geval, dan worden de 
wegen afgesloten. Het doorgaande verkeer kan dan 
van een alternatieve route gebruik kan maken. 
Vreemde winter 
Als eind februari of begin maart de eerste zachte 
dagen met wat regen zich aandienen, komt 
doorgaans de paddentrek op gang. Dit jaar was het 
duidelijk anders. 
De maand januari was zo zonnig en zacht, dat we 
toen al bang werden dat de paddentrek wel eens 
heel vroeg zou kunnen gaan beginnen. Ook 
februari begon veel warmer dan normaal. Op 12 
februari werd het zelfs 14° C. Bovendien viel er 
tussen 9 en 14 februari veel regen. Evenals vorig 
jaar heeft Gemeentewerken Noordwijk daarop de 
hekken en de lampen voor de wegafzettingen 
vervroegd geplaatst en aangesloten. Toch lieten de 
padden zich niet zien. 
Gelukkig ging na half februari de temperatuur 
weer omlaag en kwam het weer tot nachtvorst. Op 
27 februari doken de temperaturen zelfs overdag 
tot onder het vriespunt en kwam het tot een koude-
inval met strenge vorst en veel sneeuw. Op 4 maart 
werd zelfs bij ons –15° C. gemeten. Daarna steeg 
de temperatuur weliswaar tot normaal niveau, maar 
ondanks de warme wintermaanden hadden we t/m 
14 maart nog geen pad gezien. Ook de 
jeugdexcursie op 11 maart naar de paddentrek 
moest het zonder padden stellen. 
Vanaf 14 maart gingen de temperaturen stevig 
omhoog. Op 15 maart meldden zich de eerste 
padden op weg naar de sloot. De wegen werden 
toen pas voor de eerste keer afgesloten.  
Hierna begon een lange periode van 3 weken, 
waarin iedere nacht veel paddentrek was en dus 
werden de wegen elke avond afgezet. Dit duurde 
tot 5 april. De trek was daarna afgelopen, want 
ondanks redelijk hoge avondtemperaturen van rond 
10°C en veel regen werd geen paddentrek meer 
waargenomen. 
  
 

Slachtoffers: teleurstellende tendens. 
Tijdens het weghalen van de hekken zijn ook weer 
de dode padden geteld. Hoewel we hoopten op een 
dalend aantal slachtoffers na de explosieve 
toename daarvan in 2004, laten de cijfers het 
tegendeel zien. We telden in totaal 4806 
doodgereden padden tegen 2883 in 2004. Van de 
4806 slachtoffers vielen er 4001 (83%) op het 
onbeschermde stuk tussen Noordwijk aan Zee en 
de Jeugdherberg. Op het beschermde gedeelte ten 
noorden van de Jeugdherberg vielen er 805 (17%). 
Positief is, dat ondanks het stijgen van de absolute 
aantallen dode padden, het percentage slachtoffers 
op het beschermde stuk jaarlijks wel daalt. Hieruit 
blijkt dus wel dat de paddenbescherming heel veel 
effect heeft. Naar verwachting zal dit effect nog 
verder versterkt worden door de aanleg van nieuwe 
paddenpoelen in het aangrenzende terrein van het 
ZHL. 
Nieuwe duinbeek 
Het Zuid-Hollands Landschap is inmiddels bezig 
om in het terrein langs de Vogelaardreef het 
tweede deel van de duinbeek aan te leggen, vanaf 
het zweefvliegveld naar de reeds gegraven beek bij 
de Langevelderslag. Langs deze duinbeek komen 
nog een viertal extra paddenpoelen, die in de 
toekomst voor de padden een goed alternatief 
moeten gaan vormen voor hun gevaarlijke 
oversteek naar de sloot aan de overkant de 
Vogelaardreef. De twee poelen welke in 2002 bij 
de Langevelderslag zijn aangelegd, hebben hun 
bestaansrecht al ruimschoots bewezen. Elk jaar 
krioelt het er nu van de jonge padjes. Ook worden 
er veel rugstreeppadjes en kikkertjes gezien. We 
hopen dat voor de padden de aanleg van de nieuwe 
duinrel met de vier poelen een goed alternatief is 
en dat ze voor hun voortplanting niet meer de 
gevaarlijke Kapelleboslaan en Vogelaardreef  
zullen oversteken.  
De mensen die zich dit jaar met de 
paddenbescherming hebben beziggehouden zijn 
Wim Baalbergen, Wil Heemskerk, Martha 
Baalbergen, Jaap Eisenga, Kees Erkelens, Piet van 
der Luyt, Piet van Dijk, Frans Ruigrok, Annelies 
Marijnis, Ineke van Dijk, Siem de Haas, Piet 
Broekhof, Wim Breukers, Jelle van Dijk, Rob 
Jansson en Jan Jacobs. 
Van Frans Ruigrok hebben we helaas afscheid 
moeten nemen. Frans is op 20 augustus overleden. 
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Ook willen we Jaap Wassenaar en zijn collega’s 
van Wijkbeheer Noordwijk weer bedanken voor het 
verzorgen van het materiaal in het Langeveld.



Veldwaarnemingen 2de  kwartaal 2005 
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soort aant
al 

datum plaats kleed bijzonderheden waar-
nemer 

mede- 
waarnemer

Canadese Gans 37 30/07/05 Oud-Leeuwenhorst ad. + juv. Fagelsloot AS  
Canadese Gans 37 12/08/05 Oud-Leeuwenhorst ad. + juv. in de weilanden AS  
Canadese Gans 54 14/09/05 Oud-Leeuwenhorst  t.p. op de weilanden AS  
Nijlgans 84 17/09/05 Polder Hoogeweg   JD  
Bergeend 86 11/07/05 over zee   JJ  
Bergeend 76 17/07/05 over zee N   JJ JD, PS 
Bergeend 90 16/09/05 over zee  in 1 uur (sept-record) JD  
Topper 4 30/08/05 boven zee   JD  
Smient 17 07/09/05 Fagelsloot Leeuwenhorst  t.p. AS  
Zomertaling 2 10/08/05 Elsgeesterpolder  t.p. AS  
Zomertaling 2 17/08/05 Elsgeesterpolder  t.p. AS  
Zomertaling 1 14/09/05 vijver Nieuw-Leeuwenhorst   HV  
Roodkeelduiker 1 17/08/05 boven zee   JD  
Noordse Stormvogel 1 12/09/05 over zee N   HV JD 
Grauwe Pijlstormvogel 1 14/09/05 over zee   JD  
Grauwe Pijlstormvogel 3 28/09/05 over zee   JD  
Stormvogeltje 1 01/07/05 over zee   JD  
Jan-van-Gent 3 11/07/05 over zee   JJ  
Aalscholver 254 09/09/05 over zee  in één uur (sept-record) JD  
Kwak 1 07/09/05 De Zilk, einde N206 onvolwassen op bollenveld, later noord AS  
Purperreiger 1 02/09/05 Boekerslootlaan  overvliegend zuid AS  
Ooievaar 2 24/07/05 Polder Hoogeweg  overvliegend zuid AS  
Ooievaar 3 17/08/05 Elsgeesterpolder  overvliegend zuid AS  
Lepelaar 2 16/07/05 boven zee   JD  
Lepelaar 5 24/07/05 Polder Hoogeweg ad. + juv. foeragerend AS  
Lepelaar 1 28/07/05 Boekerslootlaan  overviegend noord AS  
Lepelaar 4 31/07/05 Zilkerduinweg De Zilk  onder water gezet bollenland AS  
Lepelaar 2 06/08/05 Zwetterpolder 

Noordwijkerhout 
 t.p. AS  

Lepelaar 1 10/08/05 Polder Hoogeweg  t.p. AS  
Lepelaar 2 18/08/05 boven zee   JD  
Lepelaar 5 30/08/05 Oud-Leeuwenhorst  t.p. in sloot AS  
Lepelaar 8 31/08/05 over strand zuid   HV  
Lepelaar 3 02/09/05 Zwetterpolder 

Noordwijkerhout 
 t.p. AS  

Lepelaar 4 14/09/05 Oud-Leeuwenhorst  t.p. op de weilanden AS  
Wespendief 2 17/08/05 Elsgeesterpolder ad. + juv. overvliegend zuid AS  
Wespendief 1 25/08/05 AWD Ruigenhoek  ter plaatse RJ  
Wespendief 1 30/08/05 over Duinpark   JD  
Wespendief 1 04/09/05 Coepelduynen  overvliegend oost AS  
Wespendief 1 05/09/05 over Duinpark   JD  
Wespendief 3 09/09/05 over Duinpark   JD  
Wespendief 4 15/09/05 Sollasi  in 1 vlucht samen met Buizerd RJ  
Bruine Kiekendief 1 30/08/05 over Duinpark   JD  
Bruine Kiekendief 1 04/09/05 Coepelduynen  jagend AS  
Bruine Kiekendief 1 18/09/05 Coepelduynen  overvliegend zuid AS  
Bruine Kiekendief 1 23/09/05 over Noordduinen   JD  
Havik 1 10/08/05 Elsgeesterpolder vrouw t.p. op prooi (Kokmeeuw) AS  
Havik 1 17/08/05 Elsgeesterpolder  overvliegend zuid AS  
Havik 1 22/08/05 Sollasi  stootduik op Meerkoet RJ  
Havik 2 11/09/05 AWD Achterhaasveld   AS  
Havik 1 11/09/05 Coepelduynen onvolwassen jagend AS  
Havik 2 18/09/05 Coepelduynen paartje jagend AS  
Buizerd 10 30/08/05 over Duinpark   JD  
Visarend 1 05/09/05 over Duinpark   JD  
Visarend 1 09/09/05 over Duinpark   JD  
Smelleken 1 28/08/05 AWD   JD  
Smelleken 1 31/08/05 over Duinpark   JD  
Smelleken 1 18/09/05 Coepelduynen  overvliegend zuid AS  
Smelleken 1 22/09/05 over zee   JD  
Smelleken 1 27/09/05 over zee   JD  
Boomvalk 1 03/08/05 Langs N206 Boeckhorst  overvliegend RJ  
Boomvalk 1 13-08-

05 
Offem   JR  

Boomvalk 1 22/08/05 Sollasi  overvliegend RJ  
Boomvalk 2 25/08/05 AWD Ruigenhoek  overvliegend RJ  
Slechtvalk 1 21/08/05 boven zee   JD  
Slechtvalk 1 09/09/05 over Duinpark   JD  
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Patrijs 18 18/09/05 Elsgeesterpolder ad. + juv.  MG  
Waterral 2 11/09/05 AWD Van Limburg Stirum 

kanaal 
 roepend AS  

Kwartel 1 juni ? Coepelduynen  roepend DK KV 
Kluut 26 31/08/05 over zee  één groep JD  
Bontbekplevier 9 03/09/05 strand Noordwijk - Katwijk  t.p. AS  
Goudplevier 11 24/07/05 Polder Hoogeweg  t.p. AS  
Goudplevier 160 18/09/05 Elsgeesterpolder   MG  
Zilverplevier 9 27/09/05 over zee   JD  
Drieteenstrandloper 7 17/07/05 over zee N   JJ JD PS 
Kemphaan 1 08/08/05 Elsgeesterpolder   JD  
Regenwulp 24 24/07/05 Polder Hoogeweg  overvliegend zuid AS  
Groenpootruiter 1 17/08/05 Elsgeesterpolder  overvliegend zuid AS  
Groenpootruiter 3 07/09/05 Bollenveld De Zilk, einde 

N206 
 t.p. AS  

Zwarte Ruiter 1 04/09/05 Coepelduynen  overvliegend zuid AS  
Zwarte Ruiter 11 11/09/05 AWD De Wouwen  één groep overvliegend AS  
Witgat 1 28/07/05 Boekerslootlaan  overvliegend zuid AS  
Witgat 2 31/07/05 Zilkerduinweg De Zilk  onder water gezet bollenland AS  
Witgat 3 10/08/05 Polder Hoogeweg  opvliegend vanuit slootje AS  
Witgat 2 30/08/05 Oud-Leeuwenhorst   AS  
Witgat 1 04/09/05 Coepelduynen  overvliegend noord AS  
Witgat 2 07/09/05 Bollenveld De Zilk, einde 

N206 
 t.p. AS  

Middelste Jager 1 27/09/05 over zee   JD  
Middelste Jager 1 28/09/05 over zee   JD  
Kleine Jager 1 16/07/05 boven zee   JD  
Kleine Jager 2 01/09/05 strand paal 81-71  beide juv. HV  
Kleine Jager 7 10/09/05 over zee  in 2 uren JD PS 
Kleine Jager 5 25/09/05 over zee N  8.45-9.45 HV JD 
Kleinste Jager 1 21/08/05 over zee juv.  JD  
Kleinste Jager 1 10/09/05 over zee juv.  JD PS 
Grote Jager 1 24/09/05 over zee   JD PS 
Zwartkopmeeuw 1 07/07/05 over zee adult  JD  
Zwartkopmeeuw 4 18/07/05 over zee adult + 3 

juv. 
 JD  

Zwartkopmeeuw 1 28/07/05 over zee adult  JD  
Zwartkopmeeuw 2 29/07/05 over zee adult + juv.  JD  
Zwartkopmeeuw 1 01/08/05 strand paal 81-71   HV  
Zwartkopmeeuw 1 02/08/05 over zee juv.  JD  
Zwartkopmeeuw 1 04/08/05 op strand juv.  JD  
Zwartkopmeeuw 6 07/08/05 over zee 5 ex. juv + 

2e k.j. 
 JD  

Zwartkopmeeuw 1 10/08/05 over zee juv.  JD  
Zwartkopmeeuw 1 22/08/05 strand paal 81-71   HV  
Zwartkopmeeuw 1 06/09/05 over zee adult  JD  
Zwartkopmeeuw 1 14/09/05 over zee juv.  JD  
Geelpootmeeuw 2 01/08/05 strand paal 81-71   HV  
Geelpootmeeuw 2 22/08/05 strand paal 81-71   HV  
Geelpootmeeuw 3 01/09/05 strand paal 81-71   HV  
Grote Burgemeester 1 01/08/05 strand paal 81-71 3e kj  HV  
Grote Burgemeester 1 13/08/05 Binnenwatering Katwijk  1e zomer  AS  
Grote Mantelmeeuw 68 22/08/05 strand paal 81-71   HV  
Grote Stern 88 11/07/05 over zee   JJ  
Grote Stern 154 01/09/05 strand paal 81-71   HV  
Visdief 105 11/07/05 over zee   JJ  
Visdief 125 01/08/05 strand paal 81-71   HV  
Zwarte Stern 3 15/08/05 over zee Z   8.25-9.25 uur HV  
Zeekoet 1 18/09/05 in zee thv het REM-eiland   AS  
Velduil 1 18/09/05 Coepelduynen  t.p. nabij de trap AS  
Gierzwaluw 1 04/09/05 Coepelduynen  overvliegend zuid AS  
Gierzwaluw 2 04/09/05 Boekerslootlaan  overvliegend zuid AS  
Gierzwaluw 1 05/09/05 over Duinpark   JD  
IJsvogel 1 21/07/05 Polder Hoogeweg  man Maandagse Wetering AS  
IJsvogel 1 27/07/05 Leidse Vaart Lisse   JR  
IJsvogel 1 28/08/05 Leidse Vaart N' hout   JR  
IJsvogel 1 07/09/05 Leidse Vaart thv Fagelsloot  langs vliegend zuid AS  
IJsvogel 1 18/09/05 Voorhout sportpark  gezien vissend van af een 

paaltje 
MG  

IJsvogel 1 25/09/05 Elsgeesterpolder   MG  
Groene Specht 1 22/08/05 Sollasi  achtertuin RJ  
Groene specht 1 15/09/05 Voorhout sportpark  jong MG  
Zwarte Specht 1 aug? Noordduinen   DK KV 
Boomleeuwerik 4 04/09/05 Coepelduynen  t.p. AS  



Boomleeuwerik 11 11/09/05 AWD Marelvlak  t.p. AS  
Boomleeuwerik 5 11/09/05 Coepelduynen  t.p. AS  
Boomleeuwerik 9 18/09/05 Coepelduynen  t.p. AS  
Duinpieper 1 18/09/05 Coepelduynen  opvliegend, later naar zuid AS  
Boompieper 1 28/08/05 Leidse Vaart Lisse   JR  
Gele Kwikstaart 2 23/09/05 over Noordduinen   JD  
Grote Gele Kwikstaart 1 11/09/05 AWD Marelvlak  overvliegend zuid AS  
Grote Gele Kwikstaart 2 18/09/05 Coepelduynen  overvliegend zuid AS  
Grote Gele Kwikstaart 1 19/09/05 Boekerslootlaan  t.p. AS  
Grote Gele Kwikstaart 1 24/09/05 Boekerslootlaan  t.p. AS  
Grote Gele Kwikstaart 2 25/09/05 Boekerslootlaan  overvliegend zuid AS  
Gekraagde Roodstaart 1 11/09/05 AWD Achterhaasveld  man  AS  
Gekraagde Roodstaart 3 11/09/05 Coepelduynen   AS  
Gekraagde Roodstaart 1 13/09/05 Sollasi man drinkbak achteryuin RJ  
Gekraagde Roodstaart 1 21/09/05 tuin v.Limburg Stirumstraat   HV  
Paapje 6 10/09/05 noordduinen Duindamse Slag   AS  
Paapje 14 11/09/05 AWD Haasvelder Duinen   AS  
Paapje 31 11/09/05 Coepelduynen   AS  
Paapje 1 19/09/05 De Blink man ter plaatse RJ  
Tapuit 1 15/09/05 Hotel Oranje   JR  
Grote Lijster 8 26/07/05 Leidse Vaart Lisse   JR  
Grote Lijster 6 25/08/05 AWD Ruigenhoek  ter plaatse RJ  
Grote Lijster 5 11/09/05 AWD Schrama   AS  
Bonte Vliegenvanger 1 04/09/05 Coepelduynen  t.p. AS  
Bonte Vliegenvanger 3 11/09/05 AWD Achterhaasveld   AS  
Zwarte Mees 2 04/09/05 Coepelduynen  t.p. AS  
Zwarte Mees 6 08/09/05 Landgoed Offem   t.p. AS  
Zwarte Mees 34 11/09/05 AWD Achterhaasveld  t.p. AS  
Zwarte Mees 24 19/09/05 Boekerslootlaan  foeragerend AS  
Zwarte Mees 100 19/09/05 noordduinen Duindamse Slag  t.p. AS  
Zwarte Mees 80 24/09/05 Bosweg   overvliegend zuid AS  
Zwarte Mees 14 25/09/05 Boekerslootlaan  overvliegend zuid AS  
Zwarte Mees 20 21/09/05 tuin v.Limburg Stirumstraat   HV  
Zwarte Mees 60 22/09/05 Duinpark   JD  
Boomklever 2 17/09/05 Voorhout sportpark   MG  
Kruisbek 30 02/07/05 Noordwijk-Binnen  overvliegend richting zuid HV  
Kruisbek 3 28/07/05 Boekerslootlaan  overvliegend zuid AS  
Kruisbek 3 19/08/05 over Duinpark   JD  
Kruisbek 2 02/09/05 Landgoed Offem   overvliegend zuid AS  
Kruisbek 2 04/09/05 Coepelduynen  overvliegend zuid AS  
Kruisbek 5 18/09/05 Coepelduynen  overvliegend zuid AS  
Kruisbek 2 19/09/05 Noordwijk-Binnen  overvliegend zuid AS  
Kruisbek 29 25/09/05 Boekerslootlaan  overvliegend zuid AS  
Goudvink 1 04/09/05 Coepelduynen  overvliegend zuid AS  
Goudvink 8 11/09/05 AWD Haasvelder Duinen   AS  
Halsbandparkiet 24 24/09/05 Boekerslootlaan  t.p. AS  
        
        
Bruinvis 1 10/07/05 in zee Astrid boulevard   JD  
Bruinvis 2 13/07/05 in zee Astrid boulevard   JD  
Bruinvis 3 10/09/05 in zee Astrid boulevard   JD PS 
Bruinvis 4 25/09/05 in zee naar N  8.45-9.45 uur JD HV 
Grijze zeehond 1 19/08/05 in zee Astrid boulevard   JvD  
Eekhoorn 2 25/08/05 AWD Ruigenhoek  ter plaatse RJ  
Wezel 1 26/07/05 Noordduin nabij Oorlogspad  met prooi over fietspad RJ  
        
        
     

waarnemers     
JD  
MD  
MG  
JJ  
RJ  
DK  
RJ  
AS  
PS  
HV  
KV 

Jelle van Dijk 
Menno van Duijn 
Mariska de Graaff 
Jan Jacobs 
Rob Jansson 
Dineke Kistenmaker 
Rob de Ridder 
Ab Steenvoorden 
Peter Spierenburg 
Hein Verkade 
Kees Verweij  

 
 

 31

 



 IVN Leiden Natuurcursussen 
Alle cursusavonden worden gegeven in: het Wellantcollege, locatie Oegstgeest, 
Lange Voort 70, Oegstgeest. 
 

Cursussen 
In het voorjaar geeft IVN - Leiden de Voorjaarsduincursus, de Landschappencursus en de Vogelzangcursus; in het najaar de 
Najaarsduincursus, de Herfstcursus en de cursus Vogels in de Winter. 
Alle cursusavonden worden ingeleid met een presentatie (kennisoverdracht). Na de pauze kunnen de cursisten zelf ontdekkingen doen 
d.m.v. gevarieerde practica-onderdelen. Op een zaterdag daarna is er een excursie. Voor de cursussen is geen bijzondere kennis 
nodig: enthousiasme en betrokkenheid zijn belangrijker. 
Verder is er nog de Natuurgidsencursus, die anderhalf jaar duurt (start begin 2007). Deze opleiding is bestemd voor mensen die met 
hun kennis activiteiten willen ontplooien, zoals het leiden van publiekswandelingen, organiseren van tentoonstellingen en het geven 
van lezingen, kortom een op vaardigheden gerichte kaderopleiding. 
Lange Voort 70, Oegstgeest. 
 
Landschappencursus 2006 
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 5 excursies op zaterdagochtend, voorafgegaan door 5 
boeiende cursusavonden op maandagavond. Naast een inleidende dialezing zijn er 2 tot 3 gevarieerde practicumonderdelen, waarin 
de fascinerende aspecten van zo'n landschap nader worden bekeken. U maakt zo niet alleen kennis met o.a. de vogels, planten, 
bomen en insecten in 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 27 maart, 03 en 10 april, 08 en 15 mei 2006 van 19.45 - ± 22.15 uur. De excursies zijn op: 01, 08 en 22 april, 13 
mei, Zondag 21 Mei, meestal van 9.30 uur tot  ± 12.00 uur. De kosten van de cursus inclusief koffie / thee (op de avonden) en 
cursusmateriaal bedragen € 42,50. 
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, E-mail: tenoordzij@cs.com
 
Voorjaarsduincursus 2006; nieuw! U kunt kiezen voor 1 thema!  
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. 
Nieuw! Zit uw agenda al weer te vol om deze cursus in zijn geheel in te plannen? Geef u dan op voor 1 thema (1 avond met 
bijbehorende excursie) voor de prijs van euro 12,50.  
De data voor de avonden zijn: 05 april (mieren), 26 april  (vogels), 17 mei (zoogdieren) en 31 mei (planten). De (bijbehorende) 
excursies zijn: 08 april (mieren), 06 (vogels) en 19 mei (vrijdagavond, zoogdieren) en 03 juni (planten), met  een extra excursie naar 
het strand. 
 
Nadere informatie over de Duincursus bij Marleen Lips, ook voor opgave van 1 onderdeel : 071 – 532.44.04 of per  
E-mail: marleen.lips@gmail.com 
 
Vogelzangcursus 2006 
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 een dinsdag in de periode van (ongeveer) half maart tot eind 
mei. 
Er wordt aandacht besteed aan  onderwerpen zoals gedrag, zang, weidevogels, nestkasten, verrekijkers, boeken en cd`s en dergelijke. 
Tevens zijn er 8 vogelzang excursies: Op zaterdagochtenden van half maart tot eind mei. De excursies starten bij zonsopkomst, dus 
vroeg!!  
We gaan naar verschillende (prachtige) bos-, weide- en duingebieden in de (ruime) 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 zaterdagen als die van de 1e jaars cursisten. 
Op de avonden zullen onderwerpen zoals: 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.
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IVN Leiden wandelingen 2005/2006 
 
DECEMBER 
 
elke zaterdag 10.00 – 14.00 uur. Ommedijkse Bos,  

Wassenaar. 
Doe-dag. zagen en hakken in 
natuurgebied. 

zaterdag  17 10.00 uur. Vanaf de Soefi-tempel, 
Katwijk. 
Door het duin heen en langs het strand 
terug. 

zondag  18 15.00 uur. Landgoed De Horsten,  
Wassenaar. 
Toegang Kroondomein: € 1,--. 
“Schemerexcursie” 

zondag   25 14.00 – 16.00 uur. Park Cronesteyn te 
Leiden. 

  Kerstpuzzeltocht.      (org.: NME / IVN) 
Start: Bezoekerscentrum Het 
Reigersbos. 

JANUARI 
 
elke zaterdag    10.00 – 14.00 uur Ommedijkse bos. 

Wassenaar 
in jan., en  feb. Doe-dag: Zagen en 
hakken in natuurgebied. 

 
zondag 15 14.00 – 16.00 Park Cronesteyn te 

Leiden. 
“Minicursus wol kaarden en spinnen 
(met een  spintol).” 
In het bezoekerscentrum “Het 
Reigersbos”. 

 
zondag 15 14.00 – 15.30 uur. MEC Leiderdorp.  

Winterwandeling door de Houtkamp en 
de heemtuin. Thema: “Planten en dieren 
(en sporen) in de winter”. Na afloop 
warme wijn (of limonade) en kruidkoek 
(tegen een geringe vergoeding). 
Nog niet zeker !!! 

 
zaterdag 28 10.00 uur. Parkeerplaats Noordduinen, 

Katwijk.  
  “Uitwaaien langs de laagwaterlijn”. 
  (Denk aan extra warm aankleden!) 
 
FEBRUARI 
 
Elke zaterdag 10.00 – 14.00 uur Ommedijkse bos. 

Wassenaar 
in jan., en  feb.Doe-dag: Zagen en 
hakken in natuurgebied. 

 
zaterdag 11 10.00 uur. vanaf de Soefitempel, 

Katwijk. 
“Wandeling door het duin en over het 
strand”. 

  (Denk aan extra warm aankleden!) 
 
 
 

zondag 12 14.00 – 16.00 Park Cronesteyn te 
   Leiden. 
  “Excursie takken en bomen in de 

winter” 
Start: bezoekerscentrum “Het 
Reigersbos”. 

 
zondag 12 14.00 uur. Landgoed “Huys te  

Warmont”. 
Start: ingang Herenweg 139, Warmond. 

  Parkeren (vlakbij) aan de Beatrixlaan! 
 
 
IVN. Kindernatuurclub 
(voor jeugd van zes tot elf jaar, in de Leidse Hout, Leiden) 
De kindernatuurclub wordt in principe gehouden in de 
Leidse Hout, op de laatste woensdag van de maand, van 
14.00 tot 16.00 uur.  
We verzamelen bij het Koetshuis, tenzij er een andere 
plaats is vermeld. Kosten: € 1,00 per keer. 
 
woensdag, 21 december.Koetshuis Leidse Hout.  
Leiden. Kerstversiering van natuurlijk materiaal.   
Misschien is er nog een plekje in de boom voor je eigen 
kerstversiering? 
25 januari , Leidse Hout, Koetshuis: 
Welke vogels vinden we rond ons huis en in de stad?  
We gaan ook vetbolletjes maken en pinda’s rijgen  
Nog niet zeker !!! 
 
22 februari, Leidse Hout, Koetshuis: 
Sneeuw, wind en regen. Het Weer is best spannend.  
Wil je er meer over horen? Kom dan vanmiddag. 
Nog niet zeker !!! 
 
Inlichtingen over de woensdagmiddagactiviteiten in het 
Koetshuis: 
Els Witte  071 - 521.36.20 
Cobie van Rijn  071 - 522.11.11 
 
IVN. Jeugdnatuurclub 
(voor jeugd vanaf zes jaar, in Polderpark Cronesteyn, 
Leiden) 
De IVN. jeugdnatuuractiviteiten worden (ongeveer) 1 keer 
per maand, op een zondag, gehouden, (meestal) van 14.00 
tot 15.30 uur; voor kinderen vanaf zes jaar. 
Alle activiteiten van deze club starten in het 
Bezoekerscentrum Het Reigersbos in Polderpark 
Cronesteyn en beginnen om 14.00 uur, tenzij anders 
vermeld. 
 
zondag 22 januari: 14.00 – 16.00 uur.  
Onderhoud griendbos, Wilgentakken zagen. 
 
zondag  5 maart:   14.00 – 15.30 uur.  
Kijken naar reigers. 
 
Inlichtingen over de zondagmiddagactiviteiten in het 
Reigersbos: 
 Simon Voorn  071 – 514.42.11
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