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jubileumactiviteiten 
 
Zondag 23 april 14:00-16:00 uur      Jeugdmiddag 
 
Kinderjubileumfeest in het Jan Verweij Natuurcentrum met massa’s doe activiteiten: 
Speuren naar sporentocht 
Geluidenspel 
Schminken 
Hoe kijkt een uil? 
Kleurengrap 
Test je kennis 
En nog veel meer. 
 
Vrijdagavond 23 juni vanaf 20:00 uur     Speciale dia-avond 
 
We kijken met elkaar terug naar 40 jaar verenigingsleven, onder het genot van een hapje en een drankje  
We doen dit aan de hand van oude foto’s dia’s en verhalen. Als u nog dia’s of foto’s heeft die u wilt laten 
zien, verzoeken wij contact op te nemen met de lustrum commissie. 
 
Zondagmiddag 25 juni vanaf 12:00 uur     Natuur fietstocht 
 
Op zondag 25 juni organiseren we een natuurfietstocht door de streek. De afstand bedraagt ongeveer 25 
kilometer. 
Tijdens de tocht moeten een aantal foto’s, welke men bij aanvang van de tocht krijgt uitgereikt, worden 
opgespoord. 
De start en finish vinden plaats bij het Jan Verweij Natuurcentrum. 
Men kan starten tussen 12:00 en 13:00 uur.U wordt uiterlijk om 16:30 uur terug verwacht. 
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Om 17:00 uur wordt de uitslag bekend gemaakt. 



Voorwoord 
 

 
Jelle van Dijk 
 
Ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum 
ontvangt u hierbij een extra aflevering van de 
Strandloper. Het kostte het jubileumcomité 
(Nel Nooijen, Rob Jansson, Rien Sluijs en Jan 
Jacobs) weinig moeite mensen te vinden die 
wel wat wilden schrijven voor deze bijzondere 
aflevering. De geschiedenis van onze 
vereniging biedt dan ook aanknopingspunten 
te over voor epistels vanuit verschillende 
invalshoeken. 
Gelukkig zijn er nog steeds leden in ons 
midden die zich de oprichting van de 
vereniging op 13 april 1966 kunnen 
herinneren. Wat toen begon als een klein 
groepje vogelaars, groeide in 25 jaar uit tot een 
actieve vereniging met meer dan 500 leden. 
Kees Verweij, lid vanaf het eerste uur, 
beschrijft in deze Strandloper een aantal 
opvallende gebeurtenissen uit die 
beginperiode.  
Opvallend daarin zijn de verhalen die de 
maatschappelijke betrokkenheid van onze 
vereniging toen al onderstreepten. Zo werd er 
actie gevoerd tegen het plan van de gemeente 
om een groot parkeerterrein in de Noordduinen 
aan te leggen en ook in het geval van ‘het gat 
van Pasma’ liet onze vereniging zich niet 
onbetuigd. 
Vanaf de oprichting in 1966 zijn leden actief 
geweest met het inventariseren van de 
vogelstand. Ees Aartse voert ons mee naar zijn 
geliefde Gijs Kokkieshoek in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en maakt ons deelgenoot 
van zijn belevenissen daar. Jelle van Dijk geeft 
een overzicht van al het onderzoek dat in de 
afgelopen 40 jaar werd uitgevoerd. Hierbij 
komen ook alle boeken ter sprake die in eigen 
beheer werden uitgegeven. 
De opening van het Jan Verwey 
Natuurcentrum in 1984 neemt in de 
verenigingshistorie een belangrijke plaats in. 
Sjaan van Kekeren beschrijft het enthousiasme 
waarmee de afgeschreven dorpsbibliotheek 

werd omgetoverd in een aantrekkelijk 
natuurcentrum.  
Rob Jansson vertelt over de wissel-
tentoonstellingen en geeft een impressie van 
de rigoureuze metamorfose waarmee de vaste 
tentoonstelling werd omgevormd tot een groot 
diorama. 
Al snel na de oprichting van de vereniging 
werd een jeugdclub in het leven geroepen. 
Dick Passchier, jarenlang de grote animator 
van de club, maakt ons in zijn bijdrage 
deelgenoot van enkele bijzondere 
gebeurtenissen. 
Paddenbescherming en Waddenweekend zijn 
al meer dan 30 jaar onlosmakelijk aan onze 
vereniging gekoppeld.  
Het eerste onderwerp onderstreept nog eens 
het feit dat onze club natuurbescherming 
serieus neemt.  
Het tweede onderwerp laat zien dat in onze 40-
jarige vereniging altijd plaats is geweest voor 
ontspanning en plezier in combinatie met 
natuurbeleving. 
De vaste rubrieken ontbreken in deze 
aflevering. Voor één rubriek werd echter een 
uitzondering gemaakt: Rondje Groen. Onze 
voorzitter van het eerste uur Willem 
Baalbergen (pseudoniem W. Andelaar) vertelt 
daarin over zijn contacten met Jan Verwey. 
 
Het bestuur van de Vereniging voor Natuur- 
en Vogelbescherming Noordwijk heeft zich in 
de afgelopen 40 jaar altijd gesteund mogen 
weten door veel actieve en meelevende leden. 
Mede hierdoor is er steeds van continuïteit in 
het bestuur sprake geweest. Tot nu toe heeft 
onze vereniging slechts vier voorzitters, vier 
secretarissen en vier penningmeesters gekend! 
Ook buiten genoemde functionarissen zijn er 
binnen en buiten het bestuur velen geweest die 
jarenlang actief waren en in veel gevallen nog 
steeds zijn. Het is deze betrokkenheid die ons 
optimistisch vooruit doet kijken en ons de 
zekerheid geeft dat dit jubileum zeker niet het 
laatste zal zijn. 
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Bijzondere berichten uit de beginjaren van de 
Strandloper 

 
Kees Verweij 
 
Terwijl we het 40-jarig bestaan van de Vereniging 
voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
vieren, moeten we bedenken dat ons 
verenigingsblad bijna dezelfde eerbiedwaardige 
leeftijd heeft bereikt.  
De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk, hierna verder de Vereniging genoemd, 
werd opgericht op 13 april 1966 onder de naam 
Vogelwerkgroep “Noordwijk”.  
Deze vogelwerkgroep opereerde aanvankelijk als 
een afdeling van de Vereniging voor 
Vogelbescherming ‘s-Gravenhage en Omstreken. 
We lezen in het allereerste mededelingenblad, de 
voorloper van de Strandloper, dat tijdens de 
oprichtingsvergadering een bestuur werd benoemd 
voor de tijd van één jaar, bestaande uit: 
W. Baalbergen voorzitter, 
A. Cramer secretaris, 
en een technische commissie bestaande uit de 
heren: J. Deelder, J. Moerkerk en J. Vink  
en namens het Vogelasiel: J. Hoek.  
Vervolgens werden per 1 mei 1966 veertien leden 
ingeschreven. 
 
In dat eerste mededelingenblad werd al gesproken 
over vogelinventarisaties. Het volgende staat 
hierover vermeld: 
“Ten einde een goed overzicht te krijgen van de 
vogelstand in de duinen benoorden Noordwijk tot 
aan de Duindamse Slag, werd besloten dit gebied 
te gaan inventariseren. 
Voorlopig wordt dit gebied in 8 kavels verdeeld, 
genummerd van 1 tot 8 en onder de volgende 
mensen verdeeld: 
Kavel 1:  C.v.d. Luit 
   “     2:  J. Deelder 
   “     3:   J. Moerkerk 
   “     4:   J. Vink 
   “     5:      A. Cramer 
   “     6:   J. Glasbergen 
   “     7:  J. Hoek 
   “     8:    W. Baalbergen. 
 
Ook was men toen al bezig met de bouw van het 
vogelasiel. Daarover lezen we: “Van de Mij. N.V. 
Zeebad, Noordwijk, hebben we een hoekje grond 
in bruikleen gekregen, alwaar we aan het bouwen 
zijn aan een onderkomen voor onze vogels die hulp 

nodig hebben. De leiding hiervan berust bij J. 
Hoek”. 
 
Excursies vormden vanaf het eerste begin een vast 
programmaonderdeel. De eerste excursie vond 
plaats op zaterdag 14 mei 1966 om 7.00 uur v.m. 
Uitnodigend staat er: “U kunt meedoen aan onze 1e 
Vogelzang-excursie. Verzameld wordt bij het 
begin van het fietspad (Duinweg). De leiding 
hiervan is in handen van de heer Deelder. Voorts – 
zo lezen we verder – kan nog worden deelgenomen 
aan een excursie naar de meeuwenkolonie te 
Wassenaar op 28 mei.”   
De laatstgenoemde excursie is als historisch te 
betitelen, want de meeuwenkolonie heeft zich na 
de komst van de Vos verplaatst naar de daken in 
Leiden. 
 
Aan het einde van dit eerste mededelingenblad 
staat nog vermeld: “Dit was het nieuws. Het ligt in 
de bedoeling U iedere 2 maanden op de hoogte te 
houden door middel van dit mededelingenblad. 
Bewaar dit exemplaar zuinig”. 
Welnu, deze raad heb ik ernstig ter harte genomen, 
want ik heb dit eerste nummer al 40 jaar in mijn 
bezit. Daarom kan ik u nog even laten meegenieten 
van hetgeen ons toen zo bezighield. 
 

 
Kees en Hein met dhr. Strijbos  
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In het volgende jaar werd de eerste grote leden- en 
publieksavond georganiseerd. Onder het kopje 
“J.P. Strijbos komt…….” werd het volgende 
aangekondigd: “In samenwerking met de 
vereniging “Vogellust” hebben we Jan P. Strijbos 
bereid gevonden voor ons een lezing met films te 
verzorgen. Op 20 februari a.s. (1967) hoopt hij hier 
te zijn met als onderwerp: Onbekend Spanje.  



We krijgen hierbij meesterlijke opnamen te zien 
van Lammergieren, Kwakken en allerlei 
waadvogels. Voor deze avond, die in de grote zaal 
van De Rank zal worden gehouden, zult u t.z.t. 2 
gratis toegangskaarten ontvangen.  
Meerdere kaarten zijn verkrijgbaar bij Sigaren-
magazijn Vink, Wilhelminastraat, en bij 
Sigarenmagazijn Barnhoorn, Piet Heinstraat. 
 
Een bijzonder initiatief vormde de organisatie van 
trekwaarnemingen in de Noordduinen. Medio 1967 
lezen we hierover het volgende: “Het ligt in de 
bedoeling om in de trektijd zgn. “trekwaar-
nemingen” te gaan doen in de Noordduinen. We 
zullen hiervoor 3 posten gaan betrekken van W. 
naar O. dwars door het duin. Om deze 3 posten te 
kunnen bezetten zullen we over een flink aantal 
mensen moeten kunnen beschikken. Buiten de 
gewone 8 waarnemers om zal een aantal mensen 
moeten helpen met het registreren van de 
overtrekkende vogels. Hiervoor is kennis van de 
overtrekkende vogelsoorten niet vereist. En dit is 
tevens een fijne gelegenheid de vogeltrek van nabij 
mee te maken. Iets wat een geweldige belevenis 
kan zijn. We hopen dan ook dat veel van onze 
leden zich voor dit werk beschikbaar willen stellen. 
We beginnen zaterdag 17 september en vervolgens 
iedere zaterdagmorgen t/m 5 november. Hierover 
meer op onze a.s. vergadering”. 
 
Zelf kan ik mij deze grootscheepse manoeuvre nog 
goed herinneren. Op drie duintoppen vanaf de zgn. 
Driehoek naar het oosten waren behoorlijk wat 
tellers aanwezig. Ik stond toen op de meest 
oostelijke top nabij de Duinweg. Daar wees de 
heer Deelder (zijn voornaam zijn we nooit echt te 
weten gekomen) telkenmale met weidse gebaren 
naar de groepen overtrekkende vogels, terwijl hij 
ze met zijn krachtig stemgeluid van naam en 
toenaam voorzag. Het was soms moeilijk te 
bepalen, welke vogels nu door de ene of door de 
andere post geteld moesten worden. Met zwaaien 
en brullen konden deze problemen meestal 
bevredigend worden opgelost. 
 
In 2005 hebben we kunnen genieten van een extra 
aflevering van de Strandloper over Gierzwaluwen. 
Gierzwaluwenonderzoek heeft ons al vanaf het 
eerste begin beziggehouden en dan met name onze 
toenmalige jeugdleden, getuige het volgende 
verslag uit 1967 : 
“Een tiental van onze jeugdleden heeft deze zomer 
tellingen verricht van broedende en rondvliegende 
Gierzwaluwen. Uit de aard der zaak is het 
onderzoek nogal onvolledig geweest en niet overal 
even serieus gedaan, wat niet wegneemt, dat er 

toch interessante gegevens uit te halen zijn. De 
gegevens zijn nog niet geheel uitgewerkt, een 
volledig verslag zal nog volgen. 
Enkele voorlopige conclusies volgen hierbij alvast: 

1. De eerste vogels werden pas op 3 mei 
boven het dorp gezien en na 9 augustus 
waren alle alweer verdwenen. 

2. Alle vastgestelde broedgevallen vonden 
plaats in de oude kernen van de beide 
dorpen, ook de rondvliegende vogels 
concentreerden zich boven deze kernen 

3. De aantallen rondvliegende vogels nemen 
toe tot zij op ca 15 juli een hoogtepunt 
bereiken en hierna weer afnemen. 

4. De weersgesteldheid speelt bij de waar-
nemingen een grote rol; bij mooi weer met 
weinig wind zijn veel vogels in de lucht; 
bij winderig weer zakken de aantallen 
beduidend. 

Verschillende jongelui hebben zich bijzonder goed 
van hun taak gekweten bij dit onderzoek. Een 
pluim op hun hoed is zeker op zijn plaats. Dit soort 
onderzoekjes, vooral over een aantal jaren, hebben 
bijzonder veel waarde bij het vaststellen van de 
verspreiding van de soort”. 
 
Pas in 1969 werden we echt zelfstandig.Tot dat 
moment werden we nog door de Haagse 
vogelvereniging gecoacht, maar we voelden ons 
toch zo langzamerhand in staat om op eigen benen 
te staan. Dit feit werd als volgt aangekondigd: 
“Een nieuw jaar, waarin onze Vereniging voor het 
eerst op eigen benen staat. Het bestuur wil daarom 
ook bij de ingang van het nieuwe jaar de 
Vereniging voor Vogelbescherming ’s Gravenhage 
en Omstreken dank brengen voor de vele 
waardevolle adviezen en hulp die wij de laatste 
jaren van deze vereniging mochten ontvangen. Wij 
spreken hierbij dan ook de hoop uit, dat het 
wederzijdse contact op dezelfde prettige wijze in 
de toekomst mag blijven bestaan”. 
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Het jaar 1969 was ook het jaar, waarin de eerste 
officiële Strandloper verscheen als contactorgaan 
van de Vereniging voor Vogelbescherming 
Noordwijk. Onder het kopje “Een woordje vooraf” 
werd het volgende gemeld: “Deze eerste 
Strandloper, die net in uw bus gleed, kunt u 
beschouwen als een voortzetting en uitbreiding van 
het mededelingenblad, dat u op geregelde en/of 
ongeregelde tijden ontving. We hopen, dat deze 
Strandloper nog vele malen uw huis zal 
“binnenrennen”. Daarvoor is natuurlijk de 
medewerking van zoveel mogelijk mensen 
noodzakelijk. We hopen, dat niet elk nummer 
ontsierd zal worden door noodkreten om kopij. En 



tenslotte hopen we ook nog, dat de Strandloper het 
contact onderling en het werk van de Vereniging 
zal bevorderen”.   
 
Bijzondere waarnemingen hebben steeds wel een 
plaatsje in de Strandloper gevonden. Zo staat er in 
het eerste nummer van 1972 dat in het weekend 
van 11 – 12 maart een koudegolf plaatsvond met 
zelfs temperaturen van 10 graden onder nul. Dit 
veranderde kort daarop, want op zaterdag 18 maart 
werd al een Distelvlinder waargenomen op een 
Sneeuwklokje. “Ja… dat rare voorjaar 1972”. 
 

 
 
Cursussen vormden regelmatig een belangrijk 
programmaonderdeel. De eerste cursus was de 
cursus “Vogelherkenning”. Gemeld wordt: “Deze 
cursus zal over 3 avonden worden verdeeld, 
respectievelijk 23 oktober, 30 oktober en 6 
november (1972). 
Behandeld zullen worden: het leren kennen van de 
zang, vliegbeelden en andere kenmerken van 
verschillende groepen vogels, dit met behulp van 
dia’s en geluidsbandjes. Voorzover aanwezig zal 
gebruik gemaakt worden van balgen 
(geprepareerde huidjes) van vogels. 
Het cursusgeld bedraagt f 2,50 per persoon voor de 
gehele cursus (3 avonden)”.   
 
Zo langzamerhand werd de nog jonge vereniging 
een echte vereniging. Dit betekende ook dat er 
steeds meer verschillende meningen en 
opvattingen binnen de vereniging tot uitdrukking 
werden gebracht. Sommigen wilden zich 
uitsluitend beperken tot het waarnemen en tellen 
van vogels, maar anderen wilden toch een stapje 

verder. De natuur was ook toen niet onbedreigd en 
eiste ook daadwerkelijke bescherming vanuit de 
leden. Kon de nieuwe vereniging deze taken aan of 
moest er een aparte milieuvereniging komen? Er 
kwam een enquête onder de leden. Het bleef, 
ondanks deze taakuitbreiding, toch één vereniging. 
 
Het “gat van Pasma” beroerde de gemoederen in 
de tweede helft van 1972 danig. Notaris Pasma 
bewoonde destijds villa Stirum aan de Prins 
Hendrikweg. Op een bepaald ogenblik besloot hij 
aan de overkant van de Prins Hendrikweg een 
groot aantal bomen op gemeentegrond te laten 
wegzagen, omdat deze bomen het uitzicht op 
Noordwijk-Binnen belemmerden. Na brieven van 
onze Vereniging aan het gemeentebestuur en tal 
van vragen in de gemeenteraad werden er 
uiteindelijk op kosten van genoemde notaris 
nieuwe bomen ingeplant. Een duidelijke conclusie 
van het bestuur werd in de Strandloper vermeld: 
”Ook een notabele, daar mogen we toch een 
notaris wel toe rekenen, kan niet ongestraft een 
onrechtmatige daad verrichten. Een 
schadevergoeding van f 6.500,-, een proces-
verbaal, zodat ook een boete nog boven zijn hoofd 
hangt en een groot stuk gezichtsverlies is het 
uiteindelijke resultaat van deze daad. Voldoening 
geeft het ons echter niet. Veel liever hadden we 
gezien, dat notaris Pasma van die bosrand was 
afgebleven. 
Erger is, dat een notabele in deze tijd van 
milieubewust worden en natuurbescherming, het in 
zijn hoofd durft te halen een stukje natuur, nota 
bene op gemeentegrond, met de grond gelijk te 
maken. Een griezelige zaak!!”   
 
Tijdens het jaar 1973 waren de activiteiten voor 
een belangrijk deel gericht op de plannen van de 
gemeente Noordwijk om ter hoogte van de zgn. 
Driehoek in de Noordduinen een nieuwe strandslag 
voor auto’s te maken, vergezeld van een groot 
parkeerterrein. Verder dacht men aan motelbouw 
ter hoogte van de huidige manege Meeuwenoord. 
Er volgden diverse bezwaarschriften, we gaven 
zelfs een eigen protestkrant uit en we gingen huis 
aan huis om handtekeningen op te halen (vele 
duizenden!). Door deze actie verdubbelde bijna 
ons ledenaantal. Dat waren nog eens tijden!  
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Een en ander bleef niet zonder gevolgen getuige de 
volgende passage in de Strandloper van oktober 
1973: “Een paar weken geleden hebben wij een 
gesprek gehad met Wethouder van Duin over de 
nieuw aan te leggen slag naar zee ten noorden van 
de trimbaan. Zoals u weet was het de bedoeling 
hier een autoweg aan te leggen met een 
parkeerterrein. We hebben toen o.m. door middel 



van een handtekeningenactie hierop nogal fel 
gereageerd. Het is dan ook een genoegen u nu te 
kunnen meedelen, dat ons gemeentebestuur heeft 
besloten de autoweg en het parkeerterrein niet te 
laten doorgaan en hiervoor in de plaats een fietspad 
met wandelpad aan te leggen, voor zover deze 
paden al dan niet op die plaats aanwezig zijn. Een 
klein parkeerterreintje voor fietsen zal het geheel 
afronden”. 
 
In september 1973 kwam onze eerst publicatie uit, 
getiteld “De vogels van Noordwijk”. Het eerste 
exemplaar werd aan de toenmalige burgemeester, 
de heer Mr. J.M. Bonnike, aangeboden. In de 
Strandloper staat te lezen: ”Ieder lid kreeg een 
exemplaar aangeboden voor de prijs van f 3,--.” 
Dat waren nog eens prijzen! 
 
Het jaar 1974 was o.a. het jaar van de olieboycot. 
Benzine ging op de bon! Het bestuur verzuchtte 
destijds: “Ook voor natuurliefhebbers zal deze 
nieuwe toestand zeker gevolgen hebben. Velen van 
ons gingen in voorgaande jaren steeds verder van 
huis om nieuwe dingen te ontdekken. Toch hoeft 
deze situatie geen ramp te zijn. We zullen het wat 
dichter bij huis moeten zoeken en meer de fiets 
moeten gebruiken. We hebben in Noordwijk nog 
heel wat natuurgebied dat een wandel- of fietstocht 
waard is. De A.W.-duinen, het Zuid-Hollands 
landschap enz.” 
Zo gingen wij dus weer onze eigen omgeving 
ontdekken. 
 
Een bijzondere gebeurtenis was de tentoonstelling 
“Nog natuur in Noordwijk?” in de Hervormde 
Kapel in de Hoofdstraat. Onder het kopje 
“Terugblik op de tentoonstelling” staat het 
volgende vermeld: “Zonder meer mogen we 
zeggen, dat de tentoonstelling “Nog natuur in 
Noordwijk?“ een succes is geworden. Ruim 2200 
bezoekers hebben de tentoonstelling bezocht. Bij 
dit aantal moeten nog ongeveer 900 
schoolkinderen geteld worden, die de kapel in 
klassenverband bezocht hebben. Veel bezoekers 
zijn voor een tweede en zelfs voor een derde keer 
teruggekomen. Houden we rekening met de soms 
chaotische toestanden op de beide zondagen, dat 
met veel moeite iets van het tentoongestelde kon 
worden gezien, dan mogen we wel zeggen dat rond 
3500 personen deze expositie hebben bezocht.” 
Natuur kon toen nog zeker niet stuk! Vijf jaar later 
werd deze tentoonstelling nog eens herhaald met 
minstens zoveel succes. 
 
Begin maart 1975 werd een begin gemaakt met de 
daadwerkelijke bescherming van de padden in het 

Langeveld. Meegedeeld werd: “Met een ploeg van 
29 man werd op zaterdagmorgen 8 maart langs de 
Kapelleboslaan een 2 x 100 m. afzetting met 
vangkisten aangebracht. Dit alles om iets te gaan 
doen aan het elk voorjaar terugkerende probleem 
van de duizenden doodgereden padden. Zoals 
gezegd 2 x 100 meter, een zeer bescheiden begin. 
De besprekingen met de gemeente om tot 
uitbreiding van deze bescherming te komen zijn 
nog steeds gaande.”   
 
In januari 1976 startte de Natuurgidsencursus van 
het IVN in Noordwijk. Een jaar later besloten de 
pas geslaagde cursisten een plaatselijke afdeling 
van het IVN op te richten. Aan het einde van de 
jaren negentig is deze afdeling verder gegaan als 
Educatieve Werkgroep binnen de Vereniging. Over 
de start van deze cursus het volgende: “De 
belangstelling hiervoor heeft ons wat overrompeld. 
Vanuit de wijde omgeving zijn er vragen om 
nadere inlichtingen gekomen. Dit heeft als 
resultaat gehad, dat er op 16 november jl. met ca. 
60 deelnemers de eerste lesavond van de 
introductiecursus is gehouden. Deze 
introductiecursus bestaat uit 2 lesavonden en 2 
excursies in november en december. Het is de 
bedoeling in deze maanden tot een aantal van ca. 
35 deelnemers van de definitieve cursus te komen. 
Wij stellen het erg op prijs voor de cursus 
onderdak te hebben gevonden in de Willibrord-
Mavo. Het bestuur en de heer Oostermeijer zijn wij 
hiervoor zeer erkentelijk.” 
Dankzij de geslaagden van deze cursus konden er 
in de daaropvolgende jaren heel wat 
schoolkinderen en andere belangstellenden 
deskundig begeleid worden.  
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Een volgend wapenfeit was het uitbrengen van “De 
Flora van Noordwijk”, een eerste gedegen 
inventarisatie van alle plantensoorten in en rond 
Noordwijk. Jarenlang is hiervoor druk 
geïnventariseerd en vergaderd. Maar eindelijk was 



het dan zover en kon het eerste exemplaar officieel 
worden aangeboden.  
Het was een bijna plechtige bijeenkomst met vele 
hoogwaardigheidsbekleders. In de Strandloper van 
december 1978 lezen we het volgende: 
“Een historisch moment in de nog korte 
geschiedenis van onze Vereniging was het 
verschijnen van de “De Flora van Noordwijk” en 
het officieel overhandigen van het eerste 
exemplaar van dit boekwerk aan de Commissaris 
der Koningin, Mr. Vrolijk. Op 17 november kon de 
voorzitter, C. Verweij, niet alleen de Commissaris, 
de burgemeester en de wethouders welkom heten 
maar ook Jhr. Ir. W.H.J. de Beaufort, houtvester bij 
het Staatsbosbeheer, de heer Smits van de Stichting 
Het Zuid-Hollands Landschap, de heer v.d. 
Weijden, directeur van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, de heer Mennema, directeur 
van het Rijksherbarium en vele, vele anderen. Het 
was een zeer geanimeerde bijeenkomst”. 
Ja, toen werden de zaken groots aangepakt.  
 
Tussentijds vonden er verschillende bijzondere 
inventarisaties plaats zoals bijvoorbeeld het rapport 
van Ees Aartse over de Grote Keverorchis in 
Noordwijk. In de Strandloper van mei 1981 wordt 
deze bijdrage als volgt aangekondigd: “Namens de 
vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk is door E. Aartse een rapport 
uitgegeven, getiteld “De Grote Keverorchis in 
Noordwijk, onderzoek naar vindplaatsen in 1980”. 
Dit goed verzorgde rapport bestaat uit 16 
bladzijden en geeft een uitgebreid verslag van de 
waarnemingen van de Grote Keverorchis (Listera 
ovata), in de duinen tussen Langevelderslag en het 
Katwijkse Uitwateringskanaal. Behandeld worden 
onder andere het weer, menselijke invloed, verloop 
van de groei, afzonderlijke vindplaatsen en 
toekomstig onderzoek.” 
Het was een belangrijk document, dat op 
verschillende plaatsen in de vakliteratuur werd 
aangehaald. Het zou de moeite waard zijn na te 
gaan of al die vindplaatsen nu nog aanwezig zijn. 
We vrezen echter van niet. 
In december 1982 kwam er een speciaal nummer 
van de Strandloper uit, dat geheel aan orchideeën 
in en rond Noordwijk was gewijd. De 
Moeraswespenorchis en de Bijenorchis waren toen 
nog niet in Noordwijk aanwezig. 
 
Burgerlijke ongehoorzaamheid kon ook nog wel 
eens helpen. Het toenmalige College van B. en W. 

van Noordwijk had een manifestatie van de 
Werkgroep Noordzee verboden, omdat – naar men 
zei – de goede naam van Noordwijk als badplaats 
hierdoor wel eens in het geding zou kunnen 
komen. Verontwaardiging alom over dit besluit. 
De Werkgroep Noordzee kwam toch, onder meer 
op aandringen van onze Vereniging en andere 
plaatselijke groeperingen. Er was een massale 
opkomst. De politie stond erbij te kijken, maar 
greep niet in. In de Strandloper van september 
1981 staat hierover het volgende: 
“U heeft ongetwijfeld het een en ander gelezen 
over de Werkgroep Noordzee, die van het College 
van B. en W van Noordwijk een afwijzende 
beschikking ontving op haar verzoek een 
manifestatie te mogen houden over de dreigende 
verontreiniging van de Noordzee. De Werkgroep 
Noordzee is toch gekomen, waarbij verschillende 
plaatselijke groeperingen, waaronder onze 
Vereniging, assistentie hebben verleend. Dit laatste 
noopte het College om op het laatste moment hun 
weigering in te trekken en de manifestatie 
ongestoord zijn gang te laten gaan. Een succes 
voor degenen in onze gemeente, die het milieu 
werkelijk tot hun zorg rekenen”.   
 
De belangrijkste gebeurtenis in 1984 was 
ongetwijfeld de opening van het Jan Verwey 
Natuurcentrum op zaterdag 16 juni 1984. In de 
Strandloper stond hierover vermeld: “De opening 
geschiedde door de heren Steltman (directeur van 
het IVN) en Bonnike (burgemeester van 
Noordwijk). De belangstelling was overweldigend. 
Een speciaal woord van dank mag hier worden 
uitgesproken naar al diegenen, die betrokken zijn 
geweest bij het opknappen van de voormalige 
Openbare Bibliotheek aan de Weteringkade en het 
inrichten ervan”. 
Zo’n ruim 20 jaar later moeten we deze ruimte 
weer gaan verlaten en moeten we ons verder 
buigen over een nieuw onderkomen, dat ons, naar 
we hopen, net zo zal bevallen als onze oude 
vertrouwde bibliotheek. 
 
Met de opening van het Natuurcentrum wil ik deze 
bloemlezing uit ons rijke verleden besluiten. Er is 
nadien nog veel meer gebeurd, maar dat zullen 
velen van ons zich wellicht herinneren. Juist die 
pioniersjaren, waarin alles nog niet zo 
vanzelfsprekend was, heb ik in dit verband graag 
nog even over het voetlicht gebracht. 
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INVENTARISEREN…. zinvol werk of gekkenwerk? 
 
Ees Aartse  
 
Dit jaar, 2006, bestaat onze Vereniging 40 jaar. 
Mij is gevraagd om voor het jubileumnummer wat 
te schrijven en wel specifiek iets over 
inventariseren. Moeilijk onderwerp? Nee. 
  
Mijn bijdrage aan dit jubileumnummer moet ik, (is 
me vanaf ‘boven’ opgelegd) beperken tot alleen de 
broedvogelinventarisatie. Jammer, want in die 
bijna veertig jaar heb je voldoende gegevens 
verzameld om boeken te vullen. Die zijn er ook 
gekomen. Denk maar aan ‘De Vogels van 
Noordwijk’ in 1973, ‘Vogels van Noordwijk en 
omstreken’ in 1989, ‘De Flora van Noordwijk’ in 
1978, ‘Flora van de Duin- en Bollenstreek’ in 1994 
en de ‘Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek’ 
in 2000. Deze natuurgidsen hadden nooit 
geschreven kunnen worden als niet kon worden 
teruggegrepen op de inventarisaties en verslagen 
van onze leden. 
Goed. Ik beperk me in mijn bijdrage tot de 
broedvogelinventarisatie! Toch een heerlijk 
onderwerp met veel facetten.  
Ik heb me in 1971 opgegeven als werkend lid van 
de toen geheten Vereniging voor 
Vogelbescherming ‘Noordwijk’. Ik wilde wat meer 
weten van de natuur om ons heen maar wilde ook 
actief iets doen. 
Arie Cramer en wijlen zijn zwager Jan Glasbergen 
namen me onder hun hoede. Iedere 
zaterdagmorgen gingen we vroeg naar de 
Noordduinen, naar hun inventarisatiegebied. In het 
begin duizelde het me van de informatie die over 
me werd uitgestort. Ik dacht wat te weten van 
vogels, maar in het duin was ik radeloos, reddeloos 
en soms redeloos. Dat al die vogels konden zingen, 
soms uit het verborgene, was nieuw. Met eindeloos 
geduld hebben Arie en Jan mij wegwijs gemaakt in 
de geluiden en het gedrag van de vogels. Na weken 
van luisteren, herhalen en diverse miskleunen kon 
ik het geluid van de Roodborst herkennen en 
durfde ook te zeggen: ‘’Hoor, een Roodborst.’’ 
Arie en Jan wezen me op het gedrag van de 
Grauwe Vliegenvanger die bij ‘Melk den Dag’, een 
zomerhuisje langs de Duinweg, al een aantal jaren 
broedde en het wonderlijke broedgedrag van de 
Tapuit die in (konijnen)holen zijn nestplaats had. 
De zang van de Geelgors, toen een vrij algemene 
broedvogel in de Noordduinen (10 – 12 broedparen 
eind jaren ’60), hoorde je tijdens de 
inventarisatieronde overal. Ik heb zelfs de laatste 
Grauwe Klauwier gezien. 

Alles wat ik zag bij een bezoek aan duinen, strand, 
polder en bossen werd geteld en opgeschreven. 
Trektellingen op ‘De Driehoek’, zeetrektellingen 
vanaf de reep, wintertellingen in Noordwijk, tellen 
van watervogels in de polder en dode vogels op het 
strand. Tellen… tellen… als maar tellen en 
opschrijven; notitieboekjes vol. Maar ik was niet 
de enige die telde. Alle gegevens van al die 
natuurliefhebbers resulteerden uiteindelijk in 
kloeke boekwerken. 
Na een jaar dacht ik dat ik wel zelf een stukje 
terrein kon inventariseren. Als je er alleen voor 
staat is het toch anders. Ik miste heel erg het 
feilloze oor van Jan. Jan kon aan een paar geluidjes 
horen welke vogel het was. Maar ik miste ook de 
bedachtzame uitleg van Arie waar je op moest 
letten. Die kennis ontbrak mij nog. Hoorde ik wat, 
dan dacht ik, dat kon wel eens een…. zijn. Ik 
wachtte net zolang tot ‘dat kon wel eens een…zijn’ 
te zien was. Vaak had ik het wel goed. Dank je 
Arie en Jan voor de vele lessen! 
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Als beginner bij het inventariseren moet je direct 
de exoten vergeten. Die komen niet voor in een 
klein stukje Noordduinen. Met gewone vogels heb 
je al moeite genoeg. Ook de geluiden van gewone 
vogels kunnen je op een dwaalspoor brengen. In de 
AW-duinen hoorde ik eens een geluid dat volgens 



mij een tropische vogel moest zijn. Je raakt bekend 
met de geluiden van de najaarstrek en daar kunnen 
wel eens exoten tussen zitten. Dus je weet maar 
nooit. Heel zacht benaderde ik de zingende vogel. 
Die Ekster sloeg ik over en zocht verder. En dan 
gaat de snavel van de Ekster open en kweelt hij 
zeer exotische geluiden. Ik had het gevoel dat die 
zwart-witte dondersteen me belazerde. De Ekster 
reageerde niet op mij en kweelde door. De Ekster 
genoot gewoon van het zonnetje. Dus zo kon een 
Ekster ook zingen! 
 

Inventariseren! Natuurlijk kan ik nu al die 
methodes gaan behandelen die wij als 
natuurbeschermers over ons heen hebben 
gekregen. Daar hebt u niets aan. Dat is saai en net 
als u denkt, ik snap het, komt er, volgens insiders, 
een andere, betere methode. 
 
Ik inventariseer al 25 jaar vak D, Gijs 
Kokkieshoek, in de AW-duinen. Raak je daar niet 
uitgekeken? Nee. Ieder jaar is anders. Ik ken de 
plekken. Daar zingt altijd een Nachtegaal. Hé, nu 
niet? Even wachten. Daar is hij.  
Ieder jaar word ik op de eerste inventarisatieronde 
bij de ingang verwelkomd door de Heggenmus. 
Echt, ik wacht erop. Hé, jochie waar ben je? Dan 
schiet opeens in de welbekende struik een donker 
vogeltje naar boven, zingt…. Dan zeg ik: bedankt 
lieve vriend. Ik ben terug, maar jij ook. 
 
Al 25 jaar broedt in het Helmkruisdel in het 
zuidelijk deel bij de ingang aan de Langevelderslag 
een Roodborsttapuit. Dat kan nooit dezelfde zijn. 
Het is voor Roodborsttapuiten kennelijk een A-
terrein. Misschien wordt de kennis wel genetisch 
aan de jongen doorgegeven. Is pa niet 
teruggekomen, dan neem ik, zoon, dit territorium 

wel over. Komt pa toch terug: het zij zo…. en zoon 
vliegt door. 
Gijs Kokkieshoek was vroeger een bolwerk voor 
de Tapuiten. Er zijn jaren geweest met 10 tot 12 
broedparen. Tussen Schapendel en Hemkruisdel 
waren jaarlijks drie territoria. In het midden was 
een duintje, een soort niemandsland, waar de 
Tapuiten elkaar in de gaten hielden.  
Het was altijd een feest als de drie mannetjes daar 
bijeen kwamen. Ze hielden elkaar heel goed in de 
gaten. Vloog er een weg dan volgde het 
dichtstbijzijnde mannetje de wegvlieger. Want je 
weet maar nooit. Je hebt daar een leuk wijfie zitten 
en dat wil je wel beschermen. Na een tijdje zie je 
het eerst weggevlogen mannetje terugkomen, 
neemt zijn plaats in het niemandsland in en zie, 
daar komt ook de bewaker van het territorium 
terug. Kijk dat zijn leuke dingen. Daar kun je uren 
naar kijken. Dan vliegen ze alledrie weg. Als je 
dan langzaam door het terrein loopt, zie je er één 
zitten bij zijn ´konijnenhol´, de andere op een kluit 
bij een ander ´hol´ en de derde in een struikje in de 
buurt van zijn ´hol´. Juist dergelijke dingen maken 
inventarisaties zo leuk. Je leert steeds meer. Je leert 
door te kijken; waarom? 
Na zoveel jaren inventariseren van een bepaald 
gebied kan het best zo zijn dat ‘de wens de vader is 
van de gedachte’. Daar heeft twintig jaar lang een 
Heggenmus gezeten, dus, na een klein geluidje, zit 
hij er nu nog. Ik ben daar eerlijk in. Het zou best 

kunnen dat als een ander mijn terrein overneemt 
dat de nieuwe inventariseerder tot andere aantallen 
komt. Ik heb aan een flutje geluid voldoende om 
een stip op mijn kaart te maken.  
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Weet u, inventariseren is ieder jaar weer 
kennismaken met oude vrienden. Is het nu zo heel 



erg of er twintig of negentien Nachtegalen zitten in 
Gijs Kokkieshoek, of zestien of veertien 
Heggenmussen, of 20 Fitissen, of 12 Grasmussen? 
Een paar meer of minder maakt niet uit. Ze zitten 
er en zijn algemeen!  
Ik heb de tijd meegemaakt dat er geen 
Boomleeuweriken te horen waren in de 
Noordduinen of in de AW-duinen. Die eerste keer 
dat ik hem weer met zijn goddelijke zang boven 
het vroege voorjaarsduin hoorde, heb ik een half 
uur zitten luisteren. ‘’Of je God hoort zingen,’’ zei 
Frans van den Berg eens tegen me toen we op een 
duintje genoten van de zang van deze 
voorjaarsvogel. Dat gedraai boven me in een 
windstille, rustige morgen is het optimaal genieten 
van inventariseren. Dan vergeet je koude voeten en 
stijve vingers. 
De Tapuit is in de AW-duinen bijna verdwenen. Ik 
ben begin mei erg scherp op geluiden van wat een 
Tapuit zou kunnen zijn. Ik speur alle oude 
territoria af en dan opeens…. een flits, een wit 
kontje. Yes… daar vliegt er één.  
De weken daarna houd ik de plaats goed in de 
gaten. Een uur is dan niets. Je let op alles. Je kijkt 
iedere pol en lage struik af. Je let op ieder geluid. 
Gelukkig is mijn gehoor nog bijzonder goed. Na 
een paar weken durf je te noteren: Tapuit, zang en 
balts. Je noteert de plaats bij een konijnenhol waar 
jaren geleden op die helling ook Tapuiten hebben 
gebroed. 
 

Inventariseren… zinvol werk of gekkenwerk? Nee, 
het is gewoon leuk werk! 
Begin jaren ’70 was de Veldleeuwerik - een 
Hollandser vogel is er niet – zeer algemeen in de 
Noordduinen. In 1972 werden 48 broedparen 
geteld. Nu? Niet één.  
In de jaren zeventig noteerden we geen Bonte 
Kraaien. Die waren zo algemeen! Totdat….? Begin 
jaren negentig was een Bonte Kraai een 
zeldzaamheid.  
Eksters werden in de wintermaanden niet geteld. 
Groepen van 50 of 60 Eksters waren heel normaal. 
Totdat…? Begin jaren negentig de Havik terug 
kwam in de duinen. 
Kijk, als je alles opschrijft, ook gewone dingen, 
merk je opeens dat “gewoon” zeldzaam wordt. Wie 
heeft nog waarnemingen over de Huismus van 
zo’n vijftien jaar geleden? Ik bedoel maar. De 
Huismus is een bedreigde vogelsoort geworden.  
    
Al die aantekeningen zijn gebruikt in diverse 
verslagen, boeken, rapporten enz. Als je dan in een 
vogeltijdschrift je naam bij de literatuurlijst ziet 
staan, doet je dat toch wel wat. 
Op Internet zag ik mijn naam genoemd bij een 
uitgave van onze Vereniging. Je weet dat in de 
Koninklijke Bibliotheek boeken van onze 
Vereniging zijn opgenomen. Toch een stukje, laten 
we noemen, onsterfelijkheid. Misschien doe je het 
daarvoor. 

 
 
  
 
  

 
 
 

 

Heb je een vreemde plant 
of vogel gezien? 
En weet je de naam niet 
misschien? 
Vraag 't maar aan Jelle  
die zal 't je wel 
vertellen. 
 
Van voet tot kruin  
is Leen van Duin,   
vol van planten en van 
bomen 
daar moet een 
bouwkundige uit komen. 
 

Willem Baal 
van onderen behaard  
van boven nog niet kaal 
Neem wel de tijd  
Als die van Oud 
Noordwijk verhaal 
 
Verwey bekend als 
Kees 
die graag in oude 
boeken lees, 
als hij er niet is  
't is of je wat mis 
 
Annie. 
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Tentoonstellingen in het Jan Verwey Natuurcentrum 
 
 
Rob Jansson 
 
Toen de vereniging de beschikking kreeg over de 
oude bibliotheek kregen we ook de mogelijkheid 
om te exposeren. Er kwam een permanente 
tentoonstelling en een wisseltentoonstelling, 
De wisseltentoonstellingen bestonden de ene keer 
uit eigen werk en de andere keer uit gehuurde of 
geleende tentoonstellingen van het Museum voor 
Natuurlijke Historie (het latere Naturalis) in Leiden 
Deze wisseltentoonstellingen werden meestal in de 
lezingenzaal opgesteld. Dit bracht met zich mee 
dat er wel eens flink geschoven moest worden als 
hier een lezing werd gehouden. 

Overzicht van de wisseltentoonstellingen in het 
Jan Verwey Natuurcentrum:  
 
1985: 3 - 25 augustus  Vogels op postzegels, 

ansichtkaarten en kalenderplaten enz. 
Oktober  Nederland uit water. 

1986: maart – april   De Ooievaar. 
mei – juni Fototentoonstelling over 
insecten. 
september Beeldend kunstenaars in 
Noordwijk over natuur. 
december Mineralen uit vakantielanden. 

1987: april Afvalhoop, hoop voor de toekomst? 
Zomerperiode Natuur in en rond 
Noordwijk. 
september t/m half oktober Vleermuizen. 

1988: 30 maart – 25 mei Noordwijk, een 
cruydthof. 
13 juli – 25 september  Duimelijntje. 
2 oktober – 23 november Natuur je buur. 
(Fotoclub X65) 

1989: 8 juli –  september Dieren, vroeger en nu. 
Najaar Vogels van Noordwijk en 
omstreken. 

1990: 3 maart – 2 mei Het leven der walvissen. 
12 mei – 2 september Roofvogels. 

1991: 1 maart – eind juni Vossen. 
1992: 4 april – eind oktober Amsterdamse 

Waterleidingduinen (met latere 
aanvullingen over orchideeën en 
grenspalen). 

1993:   begin juni – eind oktober Veranderend-
landschap in Noordwijk en omgeving. 

1994:    20 mei – 30 september Speuren naar 
sporen. 

1995:    hele seizoen Vleermuizen. 
1996:    hele seizoen Paddestoelen. 

1997:  hele seizoen Kruiden, zoals deze in 
Noordwijk geteeld en verhandeld  werden. 

 
Inmiddels vinden er geen wisseltentoonstellingen 
meer plaats. In de grote zaal werd een permanente 
tentoonstelling ingericht met als onderwerp de 
natuur in en om Noordwijk. 
De lezingenzaal is nu alleen voor lezingen 
ingericht.  
En in de bibliotheekruimte vinden allerlei 
verenigingsactiviteiten plaats. 
 

 
Zee en Strand  
 
Bij de opening in 1984 was in de grote zaal de 
permanente tentoonstelling ingericht. Deze was 
verdeeld in allerlei kleine hoekjes. 
In het midden van de zaal verrees de balie van 
waaruit de suppoost toezicht kon houden. Naast de 
balie kwam een knutselhoek voor de jeugd waar 
o.a. ook uilenballen werden uitgeplozen. 
 
Rondom de balie 
verschenen kleine 
diorama’s, zoals een 
hoekje met water, zee 
en strand, bos, 
weiland, een bollen-
schuur,een kerktoren, 
een vitrine met 
schedels.  
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Ieder die wat wilde 
bouwen kreeg zo zijn 
eigen stukje, als het 
maar met de natuur 
in en om Noordwijk 
te doen had. 



In het begin was de tentoonstelling op 
woensdagmiddag, zaterdag- en zondagmiddag 
geopend. In de loop der tijd nam het 
bezoekersaantal af en werd gekozen voor 
georganiseerd scholenbezoek. Ook werd het tijd 
voor verandering. 
 

 
waterhoek  
 
De eerste echte verandering in de permanente 
tentoonstelling begon in de waterhoek. Deze 
aanpassing maakte ik samen met een Haagse 
vriend, Ton van der Made. 
Enige tijd later kwam de voorsteven van een 
mislukt opknapproject van Ab Steenvoorden en 
mij hier ook in terecht. Deze voorsteven was 
namelijk van een houten bootje dat eigendom was 
van de boswachter van Leeuwenhorst, “die 
mochten wij wel hebben als we hem er maar zelf 
uithaalden”..  
 

 duinhoek  
 
Het probleem was echter wel om een halfgezonken 
en bovendien erg lek bootje over te roeien naar de 
niet begroeide overkant van de toch wel erg grote 
vijver. En dan nog dat loodzware karkas te 
versjouwen naar het dorp. Helaas was er achteraf 
gezien niet veel meer aan op te knappen. Nu deed 
hij dan toch weer dienst in het diorama. 

Na een aantal jaren hebben Ab en ik de opstelling 
verder aangepast, het bos werd veel groter en kreeg 
een natuurlijker verloop naar het duin. De water- 
en de strandhoek werd veel realistischer. 
De balie verhuisde naar de ingang. 
We maakten een begin met de opgezette vogels 
van hun voetstuk te verwijderen om ze in een zo 
natuurlijk mogelijke houding te verspreiden in de 
diorama’s. 
 
In 1998 hadden Ab en ik het snode plan opgevat 
om de permanente tentoonstelling volledig qua 
opzet te veranderen. In het midden zou een 
diorama van 40 m2 verrijzen, waarin bos, weiland, 
duin en strand op een natuurlijke wijze in elkaar 
overliepen. Dat was even schrikken voor het 
bestuur, wat dachten die twee snotneuzen wel. 
Maar toen de kogel eenmaal letterlijk en figuurlijk 
door de kerk was werd de complete zaal in één 
avond leeg geveegd door een aantal zeer 
enthousiaste slopers en verdween het geheel in een 
grote Puttenbak met een enorme kop erop. Er werd 
binnen zelfs een motorkettingzaag ingezet. Het laat 
zich raden door wie. 
 

 
strandhoek 
 
Dat het wel eens schortte aan de onderlinge 
communicatie binnen onze vereniging blijkt uit het 
volgende.  
Toen de volgende morgen de stofwolken 
nauwelijks opgetrokken waren stonden er twee 
begeleiders (Ibolyka Meijer en Ineke van Dijk) 
voor de deur. Zij hadden tot taak twee 
schoolklassen bezig te houden. Ik denk dat er vast 
en zeker even achteruit gebeden werd bij het zien 
van de compleet lege zaal.  
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Ineke van Dijk en ondergetekende hadden 
bovendien nauwelijks ervaring met het rondleiden 
van schoolklassen. Hoezo vuurdoop. Maar zeer 
geroutineerd werden de 40 kinderen prima bezig 
gehouden. Als compliment werd door de 



begeleidende leerkracht een nieuw gevelbord 
gemaakt. 
In de superlege zaal werd letterlijk een ruggengraat 
neergezet waarop de permanente tentoonstelling 
geplaatst zou worden. Voorheen stonden de 
diorama’s op de grond, maar dat was voor de 
toeschouwers te veel gebuk.  
 
We moesten er onderdoor kunnen kruipen om alles 
vast te kunnen zetten, de ondergrond van het bos 
moest stevig van hout zijn ivm de te dragen 
bomen, en de bodem van het duin werd van papier-
maché en kippengaas gemaakt. Nadeel hiervan was 
echter wel dat je niet zomaar over de duinbodem 
kon lopen, je moest goed nadenken waar de 
steunpunten waren en dan ging het wel. 
Bomen, struiken, planten, bladeren, zand, 
schelpen, paaltjes, prikkeldraad werden verzameld 
om het diorama in te kunnen richten. 
Ik weet niet meer wat ik allemaal achter in mijn 
auto gepropt heb, maar er gingen toch wel veel 
vreemde zaken in.  
 

 
boshoek  
 
Zo had ik een omgezaagde holle boom zien liggen 
naast het huis van de boswachter aan de 
Wassenaarseslag, kennelijk verzameld voor enig 
doel. Diezelfde avond na een lezing besloten Ab en 
ik dit geval te confisqueren en reden we ’s avonds 
heel laat nog naar de bewuste plek. Lange tijd 
stond deze holle boom in het diorama met een 
Bosuil erin. 
 
Dit herinnert me ook weer aan iets anders. Ab en 
ik waren eens op stenen of zoiets uit op de 
gemeentelijke vuilstort. Daar vonden we toen een 
schouderblad van een walvis. Ook raar, wie gooit 
dat nou weg!! 
Wij dat geval op een oude ladder versleept naar de 
provinciale weg, waar Ab’s vader met de auto 
klaar stond. Het bot in het natuurcentrum gelegd en 
pas veel later bleek dat het bot eigendom van Krijn 

Giezen was, die dus op de gemeente werf een 
opslag had van dit spul. Oeps! 
We mochten het nog lang in bruikleen hebben en 
inmiddels is het bot weer naar de rechtmatige 
eigenaar teruggekeerd. 
 

 
bollenschuurtje  

 
Maar nu weer terug naar het diorama. De opgezette 
dieren kwamen uit de oude diorama’s, maar ook 
uit schenkingen van diverse mensen. Het zou veel 
te kostbaar worden om er nieuwe preparaten in te 
verwerken, natuurlijk wel veel mooier, maar ja. 
We hebben zo veel mogelijk getracht met beperkte 
middelen te werken. Het diorama werd omringd 
met houten panelen met veel glas en kleine 
doorkijkjes waar achter iets gebeurde. Zodoende 
overzie je niet direct het geheel en word je 
gedwongen om te gluren en te struinen. Het was 
ook een bewuste keuze om niet alles van 
naambordjes te voorzien. Want ook dan is het 
speurend effect weg. 
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Dat we met zijn tweetjes tot diep in de nacht zijn 
doorgegaan met bouwen zal menig passant zijn 
opgevallen. Maar in drie maanden tijd stond het 
diorama dan toch. Het leren zien en beleven, was 
de boodschap.  



 
bovenaanzicht strand  
 
 

Deze formule bleek zeer aan te slaan bij de jeugd 
en het  
diorama wordt nog steeds goed gebruikt bij de vele 
schoolbezoeken en de inloopzaterdagen. Helaas zal 
er in de toekomst geen ruimte meer zijn om een 
vaste expositie van dit formaat kwijt te kunnen.  
 
We hebben toen geluk gehad met de ons aange-
boden ruimte. 
Eigenlijk zou je toch mogen verwachten dat een 
plaats als Noordwijk de natuur hoog in het vaandel 
heeft staan. Hoeveel mensen komen in de 
weekenden en in de vakantie niet van de natuur 
genieten en wat is er dan mooier dan dat je ze iets 
kunt meegeven van de liefde voor de natuur. 
En daar moet je vroeg mee beginnen, namelijk bij 
de jeugd. 
Je kunt zoveel laten zien op plaatjes en op het 
Internet, maar wanneer je kinderen zelf een veer 
van een Bosuil onder de microscoop laat bekijken 
of ze uilenballen laat uitpluizen dan zie je in hun 
ogen een glinstering komen. Diezelfde glinstering 
maakte mij in mijn jeugd een bevlogen 
natuurmens. 
Een natuur ontdekcentrum annex bezoekers-
centrum kan toch niet ontbreken in de gemeente 
Noordwijk?  
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Paddenbescherming 
 
Jelle van Dijk 
 
Op veel plaatsen in Nederland zijn werkgroepen in 
het voorjaar actief met paddenbescherming. 
Padden zoeken in het najaar bossen en duinen op 
om zich daar in te graven. In het voorjaar 
ontwaken ze uit hun winterslaap en gaan dan op 
stap naar de sloot waar ze geboren zijn. Dit doen 
ze vooral in maart op regenachtige avonden als de 
temperatuur de tien graden nadert. Op veel 
plaatsen langs de binnenduinrand moeten ze een 
drukke weg oversteken voordat de sloot wordt 
bereikt. Hierbij komen duizenden padden om.  
 

Hoewel de Noordwijkse paddenbescherming (nog) 
geen 40-jarig jubileum kent, is het Langeveld wel 
de enige plek in Nederland waar al meer dan 30 
jaar paddenbescherming plaatsvindt. Vandaar een 
korte terugblik. 
In 1973 werd de Natuurbeschermingswet van 
kracht. Hiermee werd de Gewone pad (Bufo bufo) 
een beschermde diersoort. In het voorjaar van 1974 
deed de biologiestudent Bas van Leeuwen 
onderzoek in het Langeveld. Hij telde alle 
doodgereden padden op de wegen Kapelleboslaan, 
Vogelaardreef, Boender, Wilgendam en 
Duinschoten. Elke morgen werden de doodgereden 
padden verwijderd om dubbeltellingen te 
voorkomen. Van Leeuwen kwam tot een totaal van 
1975 doodgereden padden. Gelet op het feit dat 
zijn eerste telling pas op 30 maart plaatsvond, 
zullen het er vermoedelijk nog wel wat meer zijn 
geweest. Het hoogtepunt van de paddentrek valt 
immers vrijwel altijd voor 30 maart. 
Met zijn telgegevens in de hand stapte Bas van 
Leeuwen naar het gemeentehuis waar hij het 

college er van overtuigde dat de gemeente een taak 
heeft bij het beschermen van padden in het 
Langeveld. Hierna werd contact gelegd met het 
bestuur van onze vereniging. Na enig overleg werd 
door de gemeente 4000 gulden beschikbaar gesteld 
om in het voorjaar van 1975 een proeftraject van 
gaasafzettingen te voorzien. Op 8 maart 1975 
gingen 29 leden onder leiding van Arno Bos aan de 
slag. Tussen camping Jan de Wit en het begin van 
de Langevelderslag werden over een afstand van 
ruim 100 meter aan beide zijden van de weg 
stroken gaas ingegraven die nog 30 cm boven de 
grond uitstaken. Om de 25 meter werd ook een 
vangemmer ingegraven. Padden die langs het 

raster zouden gaan lopen zouden 
vanzelf in deze emmers belanden. In 
één dag was de klus geklaard. Arie 
Cramer merkte in zijn rapportage op 
dat sommige leden die het graven 
niet gewend waren, er flink wat 
blaren aan overhielden. 
Een groep vrijwilligers, waarbij ook 
medewerkers van Staatsbosbeheer, 
zorgde er vervolgens voor dat elke 
morgen de emmers geïnspecteerd 
werden. In dat eerste jaar werden op 
deze manier 119 padden overgezet. 
In maart 1976 werd het raster aan 
beide zijden van de weg met 100 
meter uitgebreid in zuidelijke 
richting. In dat jaar werden 167 

padden overgezet. Opvallend is dat in die eerste 
jaren de eerste padden pas begin april werden 
gesignaleerd. De verslagschrijvers van het eerste 
uur, Mart Gielen en Ees Aartse, merkten toen al op 
dat de meeste padden bij regenachtig weer en een 
temperatuur van minstens acht graden op pad 
gingen. 
In 1977 werd het raster aan de oostzijde van de 
Kapelleboslaan verwijderd en overgebracht naar de 
westzijde waar op deze wijze een raster van ruim 
350 meter werd gevormd. Het aantal padden in de 
vangemmers steeg nu tot 302. Bijna alle padden 
staken in dat jaar in maart over. In het verslag 
werden ook enkele Bruine kikkers, Groene kikkers 
en een Kleine watersalander genoemd. 
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In het verslag over 1979 werd geklaagd over het 
legen van de vangemmers door (goedwillende) 
onbekenden waardoor geen goed beeld van de 
paddentrek kon worden verkregen. Ook werd 
opgemerkt dat door eigen medewerkers hier en 
daar het gaas enige tijd verwijderd werd om de 



terugtrek vanuit de sloten naar het duin te 
vergemakkelijken. 
De situatie met rasters en vangemmers bleef 
gehandhaafd tot en met het voorjaar van 1982. In 
de zomer van dat jaar werd in opdracht van de 
gemeente, maar zonder overleg met ons bestuur, 
het gehele raster verwijderd. Het raster gaf teveel 
problemen bij het maaien van de bermen. De 
protesten van ons bestuur hadden tot gevolg dat de 
gemeente dranghekken ter beschikking stelde om 
op avonden met paddentrek de wegen in het 
Langeveld af te zetten. Bij de dranghekken 
werden schijnwerpers geplaatst zodat de 
dranghekken op enige afstand zichtbaar 
waren. Met de gemeente werd afgesproken 
dat alleen op avonden waarop 200 of meer 
dode padden waren gevonden tot afzetting 
zou worden overgegaan. Deze strenge eis 
was in 1987 al afgezwakt tot 100 padden 
per avond.  
In 1983 vond deze vorm van 
paddenbescherming voor het eerst plaats. 
Elke avond in maart en april trokken 
enkele leden naar het Langeveld om te 
kijken of er padden overstaken. Al spoedig 
werd de praktijk dat elke waargenomen 
pad werd opgepakt en overgezet. Hiermee 
werd pas gestopt op het moment dat de 
hekken waren geplaatst. Dat dit tot gevaarlijke 
situaties leidde, moge duidelijk zijn. Daar 
veranderde nauwelijks iets aan toen er hesjes ter 
beschikking werden gesteld. Bijkomend 
verschijnsel was bovendien dat allerlei mensen, 
vaak ouders met kinderen, zich met de 
paddenbescherming gingen bemoeien. Met 
zaklantaarns gewapend liepen hele families 
kriskras over de Vogelaardreef om padden op te 
pakken en in de sloot te gooien. Soms waren de 
hekken al geplaatst voordat onze medewerkers in 
het Langeveld gearriveerd waren. Ook is het 
gebeurd dat vandalen een aantal hekken in de sloot 
gooiden. Een andere keer werd de 
bestuursvergadering in februari afgebroken doordat 
bewoners van de Kapelleboslaan alarm sloegen 
wegens massale paddentrek. Enkele bestuursleden 
belden de betreffende ambtenaren die gelukkig 
bereid bleken nog dezelfde avond de dranghekken 
te plaatsen. Helaas was men niet in de gelegenheid 
ook de bijbehorende verlichting aan te brengen. 
Nog geen uur na plaatsing vloog een auto in de 
hekken bij Ruigenhoek. Naar verluid ging het 
hierbij om een ambtenaar van de gemeente 
Noordwijk die zelf betrokken was geweest bij het 
plaatsen van de hekken! 
Na de eerste ervaringen begon ons bestuur bij de 
gemeente aan te dringen op een meer permanente 

oplossing. Op een lezing over padden door de 
bioloog Bas van Leeuwen in juni 1983 werd de 
mogelijkheid van paddentunnels uitvoerig aan de 
orde gesteld. Het bestuur ging in 1985 een kijkje 
nemen in Overveen waar toen al met tunnels 
ervaring was opgedaan. Deze oplossing werd de 
volgende jaren bij het college bepleit. 
De situatie met losse dranghekken duurde voort tot 
en met 1990. De gemeente schrok aanvankelijk 
terug voor de kosten van tunnels, ondanks een 
subsidie van de provincie Zuid-Holland. In 1990 

leek het er toch nog van te komen. Tussen de 
Langevelderslag en de ingang van het 
zweefvliegveld zou een proefvak met daarin drie 
tunnels en bijbehorende toevoerstroken worden 
aangelegd. Gekozen was voor een tunnel met een 
soort raster als afdekking. Deze uitvoering, zo was 
in Bergen gebleken, voldeed veel beter dan een 
geheel dichte buis zoals in Overveen. Eind februari 
werden op drie plaatsen gleuven in het asfalt 
gezaagd. Hierop ontstond nogal tumult bij enkele 
bewoners van de Vogelaardreef. Men vreesde 
ernstige geluidsoverlast na aanleg van deze 
‘rastertunnels’. Hierop werd het tunnelproject 
afgeblazen. 
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In het overleg met de gemeente dat hierna volgde 
werd besloten definitief af te zien van tunnels. De 
losse dranghekken kwamen ook niet meer terug. 
Hiervoor in de plaats kwamen de voorzieningen 
zoals die tot op de dag van vandaag nog 
functioneren. Duidelijke verbeteringen waren de 
knipperlichten en waarschuwingsborden op ruime 
afstand van de hekken, het aangeven van een 
omleidingsroute en het verankeren met sloten van 
de draaihekken. Omdat werd vastgesteld dat niet 
alleen de bewoners om de hekken heenreden, werd 
aan de gemeente gevraagd een proef te nemen met 
volledige afzetting. Dit werd steeds geweigerd. 
Wel werd verhoogde surveillance door de politie 



toegezegd. De waarschuwingsborden op de 
draaihekken werden nogal eens gestolen. Gelukkig 
zorgde de gemeente snel voor vervanging.  
 
In de huidige situatie worden nog steeds veel 
padden doodgereden. In de verslagen die ieder jaar 
in de Strandloper verschijnen, is te lezen dat dit 
veroorzaakt wordt door mensen die om de 
afzettingen heenrijden. Desondanks kan worden 
vastgesteld dat in het Langeveld nog steeds een 
grote paddenpopulatie aanwezig is, vermoedelijk 
dankzij onze inspanningen. 
Verbetering in de situatie zal ontstaan door het 
natuurontwikkelingsproject in het Langeveld. In 
2003 is het Zuid-Hollands Landschap begonnen 
met twee percelen aan het begin van de 
Langevelderslag. Hier is een duinrel gegraven en 

ook werden twee grote poelen aangelegd. In de 
laatste maanden van 2005 is de tweede fase van dit 
project uitgevoerd. Tot aan het zweefvliegveld is 
de duinrel doorgetrokken en ook zijn in de 
vroegere graslanden vier grote poelen gegraven. 
Op weg van de duinen naar de poldersloten zullen 
de padden dit voorjaar al heel wat water 
tegenkomen. Wij hopen dat de padden deze nieuwe 
waterpartijen zullen accepteren en dat ze hier hun 
dril zullen afzetten. Een negatief punt momenteel 
is natuurlijk wel dat in deze waterpartijen elke 
vorm van begroeiing ontbreekt. Toch verwachten 
we dat in dit voorjaar (2006) al minder padden bij 
de Vogelaardreef zullen oversteken. Blijkt dat onze 
verwachtingen uitkomen dan kan wellicht na ruim 
30 jaar een einde komen aan de 
padddenbescherming door middel van afzettingen. 

 
 
 
 
 
 
 
De vriend van groot en 
klein is Hein.  
Hij kletst de oren van je 
kop  
maar aan zijn geestdrift 
zit geen stop. 
  
 
En Henk heeft een tuin 
met bomen, 
het is moeilijk er te komen 
hij noemt de planten alle 
in 't Latijn 
dat zal wel vanwege zijn 
opleiding zijn. 
 
 
Vader Kramer 
wat niet rijmt 
maar 't past zo bij die 
man 
zo vaderlijk als 't kan 
 
  
 

Na alle financiële zaken, 
mag Aartse nu zijn 
zuchten slaken 
en onbezorgd genieten 
van fuut en grieten. 
 
 

 
Als Passchier je ergens 
brengt is het o.k.
Z'n vrouw mocht deze 
keer niet mee. 
Hij zorgt voor tochten met 
de boot 
en voor een diner in het 
groot. 
Hij rent zich rot van haar 
naar hot. 
Maar reken dat we 
dankbaar zijn, 
En zeggen Dick, het was 
weer fijn. 
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De vogels van Noordwijk 
 
Rob Jansson en  Jan Jacobs 
 
Dat er in Noordwijk veel vogels te zien zijn is alom bekend. We hebben er in 1973 en 1989 zelfs een heel boek over 
uitgegeven. Alle bekende vogels, die in Noordwijk zijn waargenomen zijn erin vermeld, zelfs de stormvogels. Maar één 
categorie is jammerlijk genoeg tot nu toe vergeten, n.l. de windvogels. We hebben ze verzameld en dagen jullie uit om 
de plaats te vinden waar ze voorkomen. Je hoeft alleen maar het goede adres te zoeken bij de foto’s.  Het middenblad 
met de foto’s is uitneembaar. 
Voor de beste waarnemers onder jullie zijn hiermee 3 prijzen te winnen in de vorm van boekenbonnen t.w. van  € 25, € 
15 en  € 10. 
Je begrijpt dat het hier gaat om vogels als windvanen. Hoewel deze vogels meestal erg in het oog springen, zijn er ook 
exemplaren die zich verdekt opstellen. Soms zie je de meest goedbedoelde oehoe’s op duiventillen droevig voor zich uit 
staren. Maar ook zie je prachtig huisvlijt een huis opsieren, zoals bij een huis met een haan als windvaan, een kraai als 
plastiek aan de gevel en met de smeedijzeren naam Corvus album. 
 
       Spelregels en tips: 
1.    Alle waarnemingen zijn gedaan in Noordwijk. De waarheid gebiedt echter te zeggen dat één waarneming is gedaan 
       op een Noordwijkerhouts huis, maar wel is gefotografeerd vanaf Noordwijks grondgebied. 
2.    Deze zoektocht is zeer geschikt voor een mooie voorjaarsfietstocht. Er zit dan nog weinig of geen blad aan de 
       bomen en dat kan in enkele situaties een belangrijke tip zijn. 
3.    Alle windvanen zijn vanaf de openbare weg te zien, ook vanuit de auto. Er zijn geen windvanen bij die op  
       schuttingen en schuurtjes in de achtertuin staan of op caravans en vakantiehuisjes op de campings. 
4.    De wind kan altijd uit een andere hoek waaien! Eén windvogel wijst echter altijd noordwest. 
5.    Zeg niks tegen je medewaarnemers, dit verkleint je kansen op een prijs. 
6.    Vóór 15 juni afgestormde en weggevlogen windvogels tellen niet meer mee. Deze worden niet meer in de uitslag 
       opgenomen. 
7.    Inleveren van de oplossing moet geschieden vóór 15 juni bij Rob Jansson of Jan Jacobs. De oplossing kan ook (en  
       liefst) per email verstuurd worden. Het formulier is te downloaden vanuit www.strandloper.nl.  
8.    Commentaar moet met fotografische bewijzen ondersteund worden, anders wordt het door de jury (RJ en JJ) niet in 
       behandeling genomen. 
9.    De uitslag en de prijsuitreiking zijn op de jubileumavond 23 juni in het Jan Verwey Natuurcentrum. 
 
Veel plezier ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oplossingen speurtocht “De vogels van Noordwijk” inzenden vóór 15 juni 2006 bij: 
 
Jan Jacobs,  Prins Bernhardstraat 7 of            Rob Jansson, Duinschooten 12 B-133 
2202 LD Noordwijk   jan-jacobs@zonnet.nl          2211 ZC Noordwijkerhout  rob_jansson@hotmail.com
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Twee jubilea 
 
Sjaan van Kekeren-Brouwer 
 
Van de 40 jaar zijn wij zo’n 25 jaar lid.  
Dus twee keer feest. Aanvankelijk geïnteresseerd 
in de verenigingsavonden, al vlug smaakte dat naar 
meer. Dus werd de IVN-cursus gevolgd. Met een 
leuke groep mensen deden we enthousiast 
natuuronderzoek, liepen met ‘kenners’ mee en 
werkten hard om zo goed mogelijk voor de dag te 
komen tijdens het examen. Daarna volgden 
speciale milieucursussen. Oh, wat waren we (en 
ben ik nog steeds) bevlogen. En toen kwam door 
toedoen van burgemeester Bonnike het 
noodgebouw van de Openbare Bibliotheek 
beschikbaar en kon het Jan Verwey Natuurcentrum 
worden ingericht.  
Eli en ik pionierden samen met veel andere 
mensen. We vonden het wiel weer uit, schuurden, 
verfden, reinigden, knutselden, maakten plannen 
en koffie en bedachten ons deel van de expositie: 
Duin en Strand. Het mocht niet veel kosten, dus 
van oud sloophout, tweedehands meubels en veel 
‘georganiseerde’ hulpgoederen werd in korte tijd 
een permanente tentoonstelling op poten gezet. 
Hectisch was het, maarrrrr……… LEUK!  
We sliepen er bijna!! 

Op de 16de juni 1984 openden de deuren van het 
nog steeds geliefde Jan Verwey Natuurcentrum. 
De natuur in en rond Noordwijk werd getoond. 
Met veel plezier denk ik terug aan de kerktoren 
met het beierende klokje, de polder in het klein, het 
bos, het duin en strand en de afvalhoek. In 1985 
deden we mee met de Noordwijkse 
bloemmozaïeken. Tja het kon niet anders of het 
moest een levensboom worden met lucht, aarde en 
water. Helaas wonnen we niets omdat we er 
dennenappels bij gebruikt hadden. Oh la la, dat 
mocht beslist niet van de wedstrijdcommissie. 
 
In 1986 bestond onze vereniging 20 jaar en 
organiseerden we met elkaar een ooievaarsproject 
en scholenwedstrijd. Met de winnende schoolklas 

togen we per bus naar het Liesveld en adopteerden 
we ooievaar Joris. Helaas heeft Joris zich niet 
genesteld in Noordwijk. Wel ‘ooievaars’ met korte 
pootjes oftewel Nijlganzen. 

 
Je zou denken dat we alleen maar hard werkten, 
maar één keer per jaar vierden we met alle 
vrijwilligers een feestje met spelletjes, grapjes, 
hapjes en drankjes.  
Over feestjes gesproken. Dick Passchier werd 50 

en dat moest worden gevierd. Met Annie van den 
Oever als sinterklaasje en zeven grote zwartepieten 
gingen we op pad om Dick te verrassen. Laten we 
nu onderweg een jong streberig politieagentje 
tegenkomen. Of we wel wisten dat we niet 
verkleed over straat mochten? Nee wij wisten van 
niets, lachten eens vriendelijk en gingen gewoon 
verder. 
Maar er kon niet alleen gefeest worden. De ene 
expositie na de andere zag het licht. Veel materiaal 
konden we lenen bij musea in Leiden. Hoogtepunt 
was “Duimelijntje”, waar alle Noordwijkse scholen 
op af kwamen, na veel persoonlijke p.r. Ook “Kijk 
op de Natuur”, creatieve werkstukken van leden en 
de fototentoonstelling  “Noordwijks Groen nu en 
toen” mochten er zijn. Tussendoor was er nog een 
bloembollenkweekwedstrijd van de wijkvereniging 
Duinpark. Dit zijn zo van die dingen die mij zijn 
bijgebleven, zonder volledig te zijn.  
Actief zijn Eli en ik al jaren niet meer in het Jan 
Verwey Natuurcentrum, want ons hart ligt niet 
alleen in de natuur, maar nog ietsje meer in de 
cultuur. Vandaar dat we na de natuuractiviteiten 
medewerkers zijn geworden van museum Oud 
Noordwijk  
We vinden de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming nog steeds een dijk van een 
club met fijne mensen met een kritisch oog en oor 
voor onverlaten die van onze natuur af willen 
knabbelen. We hopen nog heel lang te kunnen 
genieten van de vereniging. 

 25
 



Geschiedenis van de jeugdafdeling 
 
Dick Passchier 
 
Het moet begin jaren zeventig geweest zijn toen 
mij gevraagd werd mee te doen met het 
inventariseren van de Noordduinen. Niet alleen in 
het voorjaar de broedvogels vaststellen maar het 
gehele jaar door alles optekenen wat zich op of 
boven het terrein bevond. De oude golfbaan direct 
ten noorden van het dorp was mij toebedeeld. Het 
gebied was hier en daar alleen met struiken 
begroeid en daardoor heel goed geschikt om het 
vogelen onder de duim te krijgen. Waar de toen 
tienjarige Jantje Onderwater vandaan kwam blijft 
een open vraag, maar ineens stond hij op de stoep. 
Hij wilde mee “vogeltjes kijken”. Jan zou 
verscheidene jaren het enige jeugdlid van de 
vereniging blijven tot hij even spontaan als hij 
kwam weer vertrok. Echter nu met de kennis van 
Grauwe Klauwier, Beflijster, Gele Kwikstaart en 
wat zich daar nog meer ophield.  
Aanvankelijk dacht ik dat Jantje het eerste jeugdlid 
van de Vereniging was, maar later hoorde ik dat 
Willem Baalbergen al in 1967 een groepje 
jongeren begeleidde. Met dit groepje werd onder 
meer naar Gierzwaluwen en weidevogels gekeken. 
Enige tijd na het vertrek van Jantje Onderwater 
dienden zich de volgende jeugdige liefhebbers aan 
om op de zaterdagochtend het terrein af te 
schuimen en daarna thuis met een kop 
chocolademelk nog even na te kletsen. Dat een 
aantal van die eerstelingen van de Willibrord Mavo 
afkomstig was bleek later niet toevallig.  
 

 
 
Biologieleraar Benno Heethuis stond daar voor de 
klas en hij was er de man niet naar om uitsluitend 
theorie te doceren. Het kon dan ook niet uitblijven 
dat kort daarna werd besloten te gaan 
samenwerken. Deze samenwerking bood 
ongekende mogelijkheden want in het 
biologielokaal werden bijvoorbeeld de eerste 

uilenballen onderzocht. Toch werd de meeste tijd 
buiten doorgebracht. Op de fiets naar de duinen, 
het strand, de Klinkenbergerplas (toen de put van 
Menten genoemd) of een rondje Elsgeesterpolder. 
Het laatste altijd in het voorjaar met als 
hoogtepunten rennende hazen, baltsende 
weidevogels en als klap op de vuurpijl het bezoek 
bij Gert Slager in Rijnsburg. Daar werd de club 
altijd gastvrij ontvangen met een glas fris en een 
kijkje in het zeeaquarium. Het voeren van de 
levende have daarin was speciaal naar dit tijdstip 
verschoven om de zeedieren actief bezig te zien. In 
de zomer toog het luidruchtige gezelschap naar de 
werkschuur van Staatsbosbeheer waar bijlen (!!) en 
zagen werden uitgereikt om het duin van bospest 
(Amerikaanse vogelkers) te ontdoen. Verder 
werden jonge bomen geplant en dennenappels 
verzameld. Het hiermee verdiende geld ging naar 
het vogelasiel.   
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Tijdens de boomplantdag mocht de groep zich 
uitleven op het talud langs de Duinweg vanaf de 
Nieuwe Zeeweg. De huidige begroeiing ter plaatse 
houdt de herinnering levend. In de winter stond 
steevast een bezoek aan het duin rond villa “de 
Regenboog” van de familie Heineken op het 
programma. Een verzoek om daar met de 
jeugdclub te mogen wandelen werd altijd spontaan 
gehonoreerd. Het leverde ieder jaar weer een 
wisselend aantal Ransuilen op en een Vos! Met de 
laatste ontmoeting was het geluk aan onze zij. 
Gewoonlijk was de nadering van de groep vanaf 
grote afstand hoorbaar, deze keer echter werd 
iedereen geattendeerd door een versteende Ruurd 
Eisenga die, wat vooruit gelopen, iets in beeld had 
wat hem hevig interesseerde. Voorzichtig sloop de 
rest naar dezelfde plaats om oog in oog te staan 
met een slapende Vos. De stilte van de groep was 
oorverdovend. Minutenlang kon iedereen het dier 
tot in details observeren tot waarschijnlijk de geur 



van mensen tot hem doordrong. Pas toen de Vos 
opsprong en tussen de kinderen door zich in 
veiligheid bracht, barstte er een gejoel uit wat het 
beest tot nog grotere spoed zal hebben gemaand. 
Voor binnenactiviteiten kwam op kosten van de 
vereniging een lokaal in de Kuip beschikbaar. 
Het biologielokaal in de Willibrord Mavo had tot 
dan toe goede diensten bewezen maar het bleef een 
schoollokaal en in hun vrije tijd wilden de kinderen 
daar juist afstand van nemen.  
Met nieuw elan en samen met Margreet Koop werd 
de jeugdclub nu in een ‘eigen’ lokaal bezig 
gehouden. In deze tijd deed de surprisewedstrijd 
zijn intrede. Begin november gingen de 
naambriefjes in een doos en bepaalde het lot voor 
wie de eigen gemaakte surprise bestemd was. Voor 
de origineelste waren leuke prijzen beschikbaar 
zoals boeken en posters. Op sinterklaasavond 
werden dan fraaie staaltjes huisvlijt vaak per auto 
aangevoerd. Het was voor de jury (o.a. Annie van 
den Oever, Sjaan van Kekeren en Cisca Passchier) 
dan ook een hels karwei om hieruit de winnaars te 
kiezen.  

 
Het jeugdclubjaar eindigde in juni met de grote 
klapper, de roeitocht in de Nieuwkoopse plassen. 
Vooraf maakte een inventarisatie duidelijk hoeveel 
jeugdleden mee zouden gaan en afhankelijk 
daarvan werden ouders gevraagd te rijden c.q. te 
roeien. Verder bepaalde dit aantal ook hoeveel 
boten werden gereserveerd. Aanvankelijk bleef dit 
een bescheiden aantal maar gaandeweg groeide de 
‘vloot’ tot maximaal 12 roeiboten. Het vertrek uit 
Noordwijk was altijd op 6 uur gesteld en een uur 
later kregen de hengelaars op de plassen de schrik 
van hun leven. Als leider moest je wel voor de hele 
kudde uitvaren, op zijn minst om de richting aan te 
geven. Dit had naar later bleek een onverwacht 
groot voordeel. Natuurlijk wilde iedereen zelf 
roeien wat even voorspelbaar rampzalige gevolgen 

had voor de oevers. Al helemaal daar waar de 
slootjes wat nauwer werden, had het meer weg van 
piraterij dan van een natuurexcursie. De arme 
hengelaars die deze zaterdagochtend voor dag en 
dauw de fraaiste visplekjes bezetten, konden hun 
boeltje wel pakken met de naderende armada. De 
luide protesten vanaf de kant laten zich zelfs met 
een milde pen moeilijk omschrijven. De 
leidinggevende boot wachtte op ruime afstand tot 
de hele kluwen zich had los weten te maken om 
dan de tocht voort te zetten. De meeste kinderen 
hebben de Roerdomp gezien die door Arnoud van 
der Meulen was opgemerkt en velen hebben de 
Snor, Rietzanger en Rietgors horen zingen en de 
Zwarte Sterns en Purperreigers in de kijker gehad 
maar lang niet allemaal. Voor een korte pauze 
werden de boten op een geschikte plaats 
afgemeerd. Echter die van de oudste clubleden met 
‘schipper’ Appie Steenvoorden aan het roer(?) 
waren iets te ver doorgevaren. Ze keerden nu 
noodgedwongen terug maar met zoveel vaart dat 
de boeg een volle meter de walkant opschoof. 
Onmiddellijk sprong de hele bemanning de kant op 

om gezamenlijk de schuit nog eens 
25 meter het weiland in te zeulen. 
Op dergelijke momenten dient de 
leiding zich met andere belangrijke 
zaken bezig te houden. 
Maar je haren rijzen te berge 
wanneer bij de zoveelste keer 
tellen ineens een boot vermist 
wordt en je op onderzoek uit moet 
om te ontdekken dat het alweer de 
‘oude’ boot betrof. Deze keer had 
het edele stel fuiken in het vizier 
gekregen die vakkundig werden 
gelicht. Wat er met de inhoud 
gebeurde wil me gelukkig niet te 
binnen schieten. Een ding staat nu 

nog steeds als een paal boven water, niemand heeft 
zich ook maar een seconde verveeld. Die oudsten 
waren ook niet te vermurwen zich met de jongsten 
te verenigen met als gevolg dat er voor hen een 
‘eigen’ club werd ingericht. Het Jan Verwey 
Natuurcentrum kwam op het juiste moment om het 
steeds groeiende aantal een eigen honk te bieden. 
Jenny Vink en Marjan Bos–van Zijderveld 
kwamen de leiding versterken en later kwam daar 
Richard Zonneveld bij vanuit de eigen kweek. 
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Maar dit stuk dreigt de omvang van een boekwerk 
te krijgen. Dus maar even memoreren dat tijdens 
een excursie op de pier van IJmuiden gelukkig 
alleen maar de leiding in het ziekenhuis belandde. 
Dat diezelfde leiding door de politie van 
Vogelenzang gemaand werd het spul onder de 
duim te houden vanwege de sneeuwballen die over 



de weg vlogen. Maar hoe houd je ze in bedwang 
als je een kwartier op de bus staat te wachten? 
Een tijd van stoppen brak aan en Richard 
Zonneveld nam het roer over en heeft nog 
verscheidene jaren verdienstelijk werk geleverd. Er 
was zelfs een periode dat de vereniging het even 
zonder jeugdclub moest doen. Nu heeft Nel 
Nooijen met haar assistenten de draad weer 
opgepakt. Eenmaal per maand wordt er een thema 
uitgewerkt en soms worden met hulp van 
specialisten leuke onderzoekjes uitgevoerd. Het 
jeugdwerk is nog steeds springlevend! 
Eigenlijk is het bovenstaande niet meer dan een 
greep uit de historie van de jeugdclub. Heel veel 
namen zijn niet genoemd en gebeurtenissen niet 
vermeld. Maar het doet goed door dit stukje te 
schrijven, geweldig fijne herinneringen op te halen. 

 

 
40 jaar onderzoek 

 
Jelle van Dijk 
 
Onderzoek en dan met name vogelonderzoek is 
altijd een belangrijke activiteit binnen onze 
vereniging geweest. Bij verschillende acties die tot 
doel hadden drastische ingrepen in natuurgebieden 
tegen te gaan, bleek telkens weer hoe belangrijk 
het is te kunnen beschikken over 
onderzoeksgegevens. Hierbij kan gedacht worden 
aan onze actie tegen een groot parkeerterrein in de 
Noordduinen (1970) en aan onze inspanningen om 
de zuidwestpunt van Polder Hoogeweg vrij van 
glastuinbouw te houden (1989). 
Vogelonderzoek was ook min of meer de directe 
aanleiding om onze vereniging op te richten. Voor 
1966 bestond er al een groepje vogelenthousiasten 
die elkaar regelmatig spraken als leden van de 
volièrevogelclub Vogellust. Daarnaast waren er 
‘ongeorganiseerde’ vogelaars actief zoals Jan 
Glasbergen en Arie Cramer. Deze mensen zochten 
contact met elkaar en organiseerden bijvoorbeeld 
excursies naar het roemruchte vogeleiland De 
Beer. Vanuit deze groep werd contact gelegd met 
de Vereniging voor Vogelbescherming ’s-
Gravenhage en omstreken. Deze vereniging was 
onder leiding van Van Dongen al sinds 1958 bezig 
met goed georganiseerde broedvogelinventarisaties 
in het duingebied Meijendel en de resultaten 
hadden landelijke bekendheid gekregen. Van 
Dongen adviseerde een vergelijkbaar onderzoek in 
de Noordwijkse Noordduinen op te zetten. Zo’n 
onderzoek vergde nogal wat organisatie en 
coördinatie. Dit kon volgens de leden van 

Vogellust het beste op poten worden gezet in een 
eigen vereniging. Zo ontstond eerst een 
Noordwijkse vereniging als afdeling van de 
Haagse vogelvereniging die al snel op eigen benen 
stond onder de naam Vereniging voor 
Vogelbescherming Noordwijk. Deze naam werd in 
1971 gewijzigd in Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk na een succesvolle 
actie tegen grote parkeerterreinen in de 
Noordduinen.  
Nog in datzelfde jaar 1966 werd het duingebied tot 
aan de Duindamse Slag geïnventariseerd. Alle 
medewerkers trokken in het voorjaar elke zaterdag 
hun kavel in en bespraken na 11.00u de resultaten 
in de grote schuilhut die te vinden was in wat toen 
“het vrije vak” heette. In die eerste jaren gingen de 
gesprekken vaak over Gekraagde Roodstaarten (18 
paar), Geelgorzen (16 paar), Tapuiten (25 paar) en 
Grauwe Klauwieren (4 paar). 
Broedvogelonderzoek is door de jaren heen een 
belangrijke activiteit gebleven. Daarnaast richtte de 
aandacht zich ook op andere onderwerpen. In het 
verenigingsblad de Strandloper, waarvan het eerste 
nummer in maart 1969 verscheen, is hierover heel 
wat te vinden. Voor het volgende overzicht werden 
alle jaargangen van de Strandloper doorgenomen. 
Hierdoor kan een vrij volledig beeld geschetst 
worden van wat er in de loop der jaren aan 
onderzoek werd ondernomen.  
 
Broedvogels  
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Bij het broedvogelonderzoek kunnen verschillende 
perioden worden onderscheiden. In sommige 



perioden was de aandacht vooral gericht op het 
jarenlang inventariseren van dezelfde kavels. In 
andere perioden trokken de waarnemers ieder jaar 
naar een ander kavel om op deze wijze gegevens 
uit een veel groter gebied te verzamelen.  
 
periode 1966 – 1972
De meeste aandacht ging uit naar de jaarlijkse 
inventarisatie van de Noordduinen tot aan de 
Duindamse Slag. Dit onderzoek omvatte de gehele 
periode 1966-1972. Coördinatie en verslag werden 
eerst verzorgd door Jaap Vink en later door Arie 
Cramer. Daarnaast werd Nieuw-Leeuwenhorst met 
ingang van 1969 geïnventariseerd. In dat eerste 
jaar broedden daar nog 4 paren Zomertortels!  
Dit onderzoek werd aangevuld met 
nestkastcontroles.  
Het kleine landgoed Calorama werd door Jan 
Glasbergen en Arie Cramer in de jaren 1967, 1968 
en 1969 op broedvogels geïnventariseerd. De 
Groene Specht ontbrak op de lijst waarop wel de 
Grauwe Vliegenvanger te vinden was. 
Met ingang van 1969 werden door Kees Verweij 
ook de broedvogels van het landgoed Offem 
geteld. Dit zou over een lange reeks van jaren 
worden volgehouden waarbij Kees Verweij werd 
afgelost door Dick Hoek en Hein Verkade. 
In die eerste jaren was er ook al een soort 
jeugdclub en hun leider,Willem Baalbergen was 
van mening dat de jongelui ook onderzoek 
moesten doen. In 1967 en 1968 werden 
Gierzwaluwen geteld. 
Na twee jaar tellen (150 
ex. in 1969) wilde men 
wat anders doen.  
Besloten werd de 
polders rond Noordwijk 
op broedvogels te 
inventariseren. In 1969 
richtte de aandacht zich 
op de Noordzijderpolder 
van Puik en Duin tot 
aan het Langeveld, geen 
geringe onderneming! 
Het verslag vermeldt: 
Grutto 13 paar, Tureluur 
8 paar, Wulp 2 paar, 
Veldleeuwerik 36 paar. 
 
periode 1973 – 1977
Een belangrijk moment in 1973 was het 
verschijnen van het eerste boek dat onze 
vereniging in eigen beheer uitgaf: De vogels van 
Noordwijk. Vooral Willem Baalbergen verzette als 
eindredacteur veel werk voor dit boek, terwijl 
mede door Johan Moerkerk ook veel oude 

gegevens konden worden opgenomen. Jan Verwey 
schreef een lovend voorwoord. 
Het inventarisatiewerk kreeg met ingang van 1973 
een ander karakter. Na de grootschalige 
inventarisaties van Noord-Brabant (1967), Noord-
Holland Noord (1971) en Midden-Nederland 
(1971) werd in 1972 de Werkgroep Avifauna West-
Nederland opgericht. De werkgroep wilde komen 
tot een gebiedsdekkende broedvogelinventarisatie 
van West-Nederland tussen Noordzeekanaal en 
Zeeland. Om dit te bereiken werd het gebied 
opgesplitst in verschillende districten, ieder met 
een eigen coördinator. Jaap Vink werd de eerste 
coördinator van het district Leiden, na zijn 
verhuizing naar Zeist opgevolgd door Jelle van 
Dijk. Onder de bezielende leiding van voorzitter 
Jan van der Straaten en met financiële steun van de 
provincie Zuid-Holland werd de klus geklaard.  
De resultaten werden in 1981 gepubliceerd in het 
meer dan 500 pagina’s tellende boek Randstad en 
Broedvogels. 
Voor de Noordwijkse vogelaars betekende 
deelname aan dit project dat de vertrouwde kavels 
in de Noordduinen verlaten moesten worden en dat 
(eenmalig) gebieden als de Bronsgeest, Polder 
Hoogeweg, Oud-Leeuwenhorst en het 
Keukenhofbos geteld moesten worden. Door 
gebrek aan waarnemers in de rest van de 
Bollenstreek werd zelfs uitgeweken naar vliegveld 
Valkenburg, de eilanden in de Kager Plassen en de 
zuidelijke Haarlemmermeer bij Abbenes. Voor de 
gebieden waar echt niemand heen te krijgen was, 
werden betaalde krachten ingezet. Op deze wijze 
werden ook broedvogelgegevens verzameld op 
Goeree Overflakkee en in de polders tussen 
Leiderdorp en Koudekerk. 
In deze periode werd wel het jaarlijkse 
broedvogelonderzoek op Offem en Nieuw-
Leeuwenhorst voortgezet. De nestkastcontrole op 
Nieuw-Leeuwenhorst kwam in handen van Dick 
Passchier en Benno Heethuis die hierbij de 
jeugdclub inschakelden. 
Een belangrijke gebeurtenis in deze periode was de 
oprichting van SOVON (toen de afkorting voor 
Stichting Ornithologisch Veldonderzoek 
Nederland) in 1972. Het onderzoek van SOVON 
was anders georganiseerd dan dat van de 
Werkgroep Avifauna West-Nederland. Voor 
SOVON moest van elk blok van 5 x 5 km een 
broedvogellijst worden ingevuld, waarbij in eerste 
instantie het alleen van belang was of de 
vogelsoort er broedde of niet. Later werden ook 
aantalschattingen gevraagd. Door de veel 
gedetailleerdere gegevens van West-Nederland in 
te passen in het SOVON-systeem werden alle 
tellers in één klap ook SOVON-medewerkers. Hun 
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namen zijn te vinden in de Atlas van de 
Nederlandse Broedvogels die in 1979 verscheen. 
Los van bovenstaande inventarisaties stond het 
onderzoek naar de verspreiding van gele 
kwikstaarten in de Bollenstreek. In de jaren 1972, 
1973 en 1974 onderzocht Jelle van Dijk , in 1974 
bijgestaan door Leen van Duijn, vrijwel de gehele 
regio op het voorkomen van Engelse Gele 
Kwikstaart en Gele Kwikstaart. Van de eerste 
werden meer dan 100 paren vastgesteld, meer dan 
een verdubbeling van het aantal dat toen voor heel 
Nederland werd geschat. De resultaten van dit 
onderzoek werden gepubliceerd in Limosa (1975: 
86-99). 
 
periode 1978 - 1983
In het voorjaar van 1978 keerden de meeste 
vogelaars terug naar hun geliefde Noordduinen om 
daar weer zoals voor 1973 elk jaar hetzelfde kavel 
te onderzoeken. Er waren nu zoveel ervaren 
inventariseerders dat het gebied werd uitgebreid tot 
aan de Noraweg. Daarbij werd voor het eerst ook 
onderzoek gedaan op het terrein van de 
Noordwijkse Golfclub. Bovendien vormde zich 
een groepje dat zich ten doel stelde het 
Noordwijkse deel van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen te inventariseren. Dit 
resulteerde meteen al in een onderzoek van De 
Blink en drie kavels in de AWD. Het gebied De 
Blink werd vervolgens drie jaar achtereen 
onderzocht wat o.a. 12 paar Tapuiten en 4 paar 
Wulpen opleverde. In de AWD trok men elk jaar 
naar een ander deel van het gebied al bleef Ees 
Aartse verknocht aan de Gijs Kokkieshoek. Deze 
liefde mondde uit in een prachtig artikel in de 
Strandloper: Wel en wee in vak D. 
Na 1979 werd de jaarlijkse inventarisatie van 
Nieuw-Leeuwenhorst stopgezet, maar op Offem 
liep het onderzoek door. Dick Passchier zette de 
nestkastcontroles op Nieuw-Leeuwenhorst voort 
tot in het voorjaar van 1981. In 1980 en 1981 
werden ook de bossen van het Langeveld op 
broedvogels onderzocht. Opvallend in de jaren 
1980-1982 waren ook de broedvogelverslagen van 
Peter Imthorn die de Pan van Persijn (Katwijk) 
onderzocht. 
 
periode 1984 – 1988
In 1984 startte SOVON een nieuw project: het 
Broedvogel Monitoring Project (BMP). Aan de 
plaatselijke vogelwerkgroepen werd gevraagd 
enkele gebieden aan te wijzen die over een lange 
reeks van jaren onderzocht zouden worden. Het 
onderzoek moest worden uitgevoerd volgens 
strakke richtlijnen voor zowel het veldwerk als de 
interpretatie van de veldgegevens. Na wat 

aanpassingen (waarbij het begrip fusie-afstand 
werd geïntroduceerd) is deze methode alom 
geaccepteerd als de BMP-methode. In Noordwijk 
begonnen Dick Hoek en Marian Bos - van 
Zijderveld met een groot duinkavel ten zuiden van 
de Duindamse Slag, spoedig opgevolgd door Arie 
Cramer en Jan Glasbergen die hier tot 1998 actief 
bleven. Ook landgoed Offem en het oude loofbos 
van Nieuw-Leeuwenhorst werden ingebracht als 
BMP-kavels. In 1987 startte het BMP met vijf 
kavels in de AWD. Dit onderzoek loopt nog steeds, 
waarbij de coördinatie achtereenvolgens in handen 
was van Ees Aartse, Rien Sluijs en Jan Jacobs. Dat 
de AWD-groep niet direct in 1984 met het BMP 
startte, lag in het feit dat men eerst de tweede 
volledige ronde van het gehele Zuid-Hollandse 
deel van de AWD wilde afmaken. 
Naast de start van het BMP was ook het besluit om 
tot een nieuw vogelboek te komen bepalend voor 
het veldwerk in deze periode. De vogelaars 
spraken af om het gehele gebied ten westen van de 
trekvaart bij het broedvogelonderzoek te 
betrekken. Dit hield in dat voor de tweede maal de 
Noordwijkse tellers de duinen verlieten om dorpen 
en polders in kaart te brengen. Zo dook de naam 
van Ees Aartse op in Polder Elsgeest en nam Peter 
Spierenburg bedrijventerrein ’t Heen onder 
handen. Dat deze 
inventarisatieronde tot 
een goed einde werd 
gebracht, was vooral te 
danken aan Dick Hoek 
die, zeker in de eerste 
jaren, alle veldgegevens 
zelf volgens de BMP-
methode uitwerkte en 
ieder jaar voor een goed 
verslag in de Strandloper 
zorgde. Het resultaat van 
vijf jaar inventariseren 
werd in 1989 
gepubliceerd in het boek 
Vogels van Noordwijk en omstreken. In dit boek 
werd ook uitvoerig ingegaan op de winter- en 
trekvogels, waarover straks meer. 
 
periode 1989 - 2002 
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Na het inventariseren van vooral bollenvelden in 
1987 en 1988 lag de nadruk van het 
broedvogelonderzoek met ingang van 1989 weer 
meer op de duinen. In 1989 werd begonnen met 
een BMP-kavel in het dennenbos bij de Duindamse 
Slag. Dit onderzoek werd voortgezet tot 1996. In 
1989 begonnen Kees Verweij en Jelle van Dijk ook 
een jaarlijkse telronde in de Coepelduynen met 
hulp van enkele Katwijkse waarnemers. Dit 



onderzoek liep tot en met het broedseizoen van 
1997. De teloorgang van Veldleeuwerik en Tapuit 
werd hiermee duidelijk in beeld gebracht. In de 
AWD werd in vijf kavels het BMP met grote 
vasthoudendheid voortgezet. Het BMP-onderzoek 
van het oude loofbos in Nieuw-Leeuwenhorst werd 
ook in deze periode gecontinueerd. Tot 1992 
verzorgde Dick Hoek het broedvogelverslag in de 
Strandloper, hierna nam Rien Sluijs het van hem 
over. 
Een eenjarig onderzoek was het onderzoek van Ab 
Steenvoorden naar broedende Huiszwaluwen in 
1994. Hiervoor werd het gehele gebied van Vogels 
van Noordwijk en omstreken onderzocht. 
In 1995 en 1996 werd naast het lopende onderzoek 
veel aandacht aan broedende roofvogels besteed. 
De gegevens vonden een plaats in het 
themanummer van de Strandloper dat geheel aan 
roofvogels was gewijd (mei 1997). 
 
In 1998 startte het veldonderzoek voor de tweede 
broedvogelatlas van SOVON. De methode vroeg 
meer van de medewerkers dan in de jaren zeventig. 
Per blok van 5 x 5 km moest allereerst een 
broedvogellijst worden opgesteld, waarbij van veel 
soorten aantalschattingen werden gevraagd. Van de 
25 vierkante-kilometerhokken van dit blok 
moesten er acht (door SOVON aangewezen!) 
nauwkeuriger bekeken worden. Bovendien 
moesten in deze blokken zogenaamde 
punttellingen worden uitgevoerd. Hierbij staat de 
waarnemer precies in het midden van zo’n 
aangewezen kilometerhok en noteert gedurende 
vijf minuten alle vogels. 
In drie jaren was deze klus dankzij de inzet van 
velen (waaronder tien Noordwijkse vogelaars) in 
geheel Nederland geklaard. Op de SOVON-dag 
van 30 november 2002 werd de nieuwe Atlas van 
de Nederlandse Broedvogels gepresenteerd.  
In 1998 werd ook het gehele duingebied van 
Staatsbosbeheer ten noorden van Noordwijk op 
broedvogels geïnventariseerd. Niet door leden van 
onze vereniging, maar door de betaalde 
medewerker André van Kleumen (SOVON). Eerst 
had SBB ons gevraagd deze klus in één 
broedseizoen te klaren, maar dit bleek vanwege 
gebrek aan menskracht niet haalbaar. 
Deze vraag werd ons door het ZHL in 2002 niet 
gesteld. In mei bleek Pim de Nobel daar als betaald 
medewerker voor het ZHL actief te zijn. Een 
samenvatting van zijn rapport verscheen in de 
Strandloper van juni 2003. Hierbij was ook een 
overzicht gevoegd van de resultaten van het BMP-
kavel in Nieuw-Leeuwenhorst sinds 1984. 
 
 

periode 2003 – 2006 
Het BMP-onderzoek in de AWD werd ook nu weer 
zonder onderbreking voortgezet. Er duiken nieuwe 
namen in de verslaggeving op, maar ook zijn de 
namen van Ees Aartse, Benno Heethuis, Jan 
Veefkind, Jan Jacobs en Willem Baalbergen nog 
steeds terug te vinden. 
In 2003 werd het plan opgevat om het gehele 
gebied dat in de jaren tachtig voor het boek Vogels 
van Noordwijk en omstreken werd 
geïnventariseerd, opnieuw te inventariseren. Het 
verschil met het eerstgenoemde onderzoek is 
evenwel dat nu niet alle soorten geteld worden, 
maar een selectie van soorten die schaars zijn of 
karakteristiek voor de streek genoemd kunnen 
worden. Hierbij kan gedacht worden aan de 
typische soorten van het bollenland zoals Patrijs, 
Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart. In 2004 werd 
deze lijst uitgebreid met enkele soorten van de 
nieuwe Rode Lijst, zoals Huismus en Kneu. Deze 
nieuwe telronde kan naar verwachting in 2007 
worden afgerond. Het is niet uitgesloten dat de 
afronding van dit project een goede aanleiding zal 
zijn om eens na te denken over een nieuw boekje 
over de vogels van Noordwijk. 
Na in 1993 en 1998 al geheel Noordwijk-Binnen 
op broedende Gierzwaluwen onderzocht te hebben, 
telde Hein Verkade in 2003 met behulp van 
anderen voor de derde maal de Gierzwaluwen van 
Noordwijk-Binnen. Van dit uitgebreide onderzoek 
werd verslag gedaan in een extra nummer van de 
Strandloper (april 2005). Hierin werden eveneens 
bijzondere gedragingen in nestkasten beschreven. 
Dit gedrag kon bestudeerd worden dankzij een 
nestkast met glazen achterwand en een kast met 
cameratoezicht. 
Een bijzonder onderzoek in deze periode was ook 
de volledige huismusseninventarisatie van 
Noordwijk-Binnen in 2004, uitgevoerd en 
beschreven door Hein Verkade. Hierbij werd niet 
alleen op de aantallen gelet, maar ook werd 
bijgehouden welke dakpannen gebruikt werden en 
hoe de groenvoorzieningen bij de nestplaatsen 
waren. Dit onderzoek trok de aandacht van 
Vogelbescherming Nederland waardoor in februari 
2006 het landelijke huismussenproject in 
Noordwijk van start ging. 
 
Vogeltrek 
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Al vanaf de oprichting in 1966 wordt door leden 
van onze vereniging naar de vogeltrek gekeken. De 
aandacht richtte zich aanvankelijk vrijwel 
uitsluitend op de najaarstrek over de duinen. Op 
zaterdagmorgen verzamelden de waarnemers zich 
op het uitkijkpunt de Driehoek in de Noordduinen. 



Het was niet ongewoon daar zo’n 10 tot 15 
waarnemers aan te treffen. Niet alle trekgeluidjes 
werden herkend en ook werd nogal eens niet alles 
nauwkeurig opgeschreven. Een enkele keer werd 
een simultaantelling uitgevoerd waarbij over de 
breedte van het duin drie telposten werden 
bemand. Na 1975 begonnen de Katwijkse 
waarnemers met trekwaarnemingen op de 
Puinhoop. Hier groeide de kennis van trekgeluiden 
snel en binnen enkele jaren was de Puinhoop een 
populaire telpost geworden. Na 1990 werd er nog 
maar onregelmatig op de Driehoek een telling 
uitgevoerd en steeds vaker trokken Noordwijkse 
waarnemers ook naar de Puinhoop. Een aardige 
indruk van de landtrek in de jaren zeventig en 
tachtig is te vinden in het boek Vogels van 
Noordwijk en omstreken (1989). 

 
Veel intensiever dan de trek over land werd in 
Noordwijk de trek over zee bestudeerd. Voor 1970 
hielden, ook landelijk gezien, maar zeer weinig 
mensen zich bezig met het systematisch tellen van 
trekvogels over zee. De bekendste tellingen in dit 
verband waren die vanuit het torentje van Hotel 
Noordzee (thans Hotel Mercure geheten) door Jan 
Verwey en zijn vriend Gerrit Brouwer in 1917 en 
1918. Aan het eind van de jaren zestig werden met 
name bij Scheveningen en de Hondsbossche 
regelmatig tellingen op dagen met harde, 
aanlandige wind uitgevoerd. Pijlstormvogels en 
Vale Stormvogeltjes bleken toen niet zo zeldzaam 
te zijn als men dacht. Na 1970 besloten enkele 
oud-jeugdbonders de tellingen te coördineren en in 
het najaar van 1972 werd in onze huiskamer aan de 
J. de Veerstraat de landelijke Club van 
Zeetrekwaarnemers opgericht, later een afdeling 
vormend van de Nederlandse Zeevogel Groep. Een 
belangrijk besluit was alle waarnemingen per uur 
vast te leggen op een zogenaamde uurtotaalkaart. 
Dit is een voorgedrukte kaart waarop alle soorten 
die over zee vliegen, staan afgedrukt. De 
waarnemer moet bij elke soort het aantal naar 
links, naar rechts en ter plaatse noteren. Van deze 

kaart en de halfjaarlijkse verslaglegging ging een 
enorme stimulans uit. In 1973 werden al 953 
uurtellingen ingeleverd. In 1977 was dit aantal 
boven de 4000 gestegen. Al deze gegevens 
moesten zonder computer worden uitgewerkt. In 
1983 verscheen een overzicht van de trek van zee- 
en kustvogels langs de Nederlandse kust in de 
jaren 1974-1979 (Camphuysen & van Dijk, 
Limosa 56: 83-230).  
In de Strandloper is meteen al in de eerste jaargang 
een artikel over zeetrek te vinden: “Trek van sterns 
in de nazomer van 1969”. Na 1970 verschenen 
regelmatig stukken over zeetrek in de Strandloper, 
vele van de hand van Leen van Duijn. In die jaren 
was het balkon van de Noordwijkse Zeilvereniging 
de plaats waar de waarnemers zich verzamelden. In 
de winter werd uitgeweken naar het balkonnetje 
aan de post van de Noordwijkse Reddingsbrigade 
op het noordstrand. Toen deze post afbrandde 
moesten de tellers zich behelpen met de te lage 
politiepost. Pas in de tweede helft van de jaren 
negentig werd bij de surfclub in de buurt van het 
Zuiderbad het hutje van de walschipper betrokken. 
In november 1997 werd dit hutje vervangen door 
de huidige zeetrekhut, ontworpen en gebouwd door 
Jan Jacobs. 
Na 1980 liep de belangstelling voor het 
zeetrektellen sterk terug, ook in Noordwijk. Dit 
wordt geïllustreerd door het aantal Noordwijkse 
uurtotaalkaarten in de database van de Club van 
Zeetrekwaarnemers: 
1973-1980 - 3426 
1981-1990 - 1067 
1991-2000 -  939 
2001-2005 - 1373 
De opleving na 2000 is te danken aan de start van 
de site www.trektellen.nl waardoor het mogelijk 
werd dagelijks de resultaten van alle posten langs 
de kust met elkaar te vergelijken.  
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De belangrijkste patronen van de kusttrek waren 
omstreeks 1980 wel bekend. Door de verbeterde 
apparatuur (telescopen) kunnen nu ook verder op 
zee vliegende vogels worden gedetermineerd 
waardoor de aantallen nu hoger uitvallen dan toen. 
Dat laat onverlet dat er dankzij de lange reeks van 
jaren waarin dit onderzoek loopt, opvallende 
veranderingen werden vastgesteld. Zo is het aantal 
Roodkeelduikers na 1990 enorm toegenomen, met 
name de laatste jaren. Ook werd bijvoorbeeld 
vastgesteld dat het hoogtepunt van de voorjaarstrek 
van Dwergmeeuwen na 1990 enkele weken eerder 
plaatsvindt dan in de jaren zeventig. Een goed 
overzicht van wat er in de jaren 1970-1988 vanaf 
de Noordwijkse telpost werd gezien, is terug te 
vinden in een uitvoerig hoofdstuk in Vogels van 
Noordwijk en omstreken (1989). 

http://www.trektellen.nl/


Wintervogels 
 
De tellingen in het winterhalfjaar hadden 
aanvankelijk alleen betrekking op dode en levende 
vogels op het strand. Pas in de jaren tachtig worden 
ook in de graslandpolders regelmatig 
vogeltellingen uitgevoerd. 

 
Strandtellingen 
Hans van der Linden was de eerste die 
systematisch een stuk strand controleerde. In de 
periode september-april liep hij vrijwel wekelijks 
het strand tussen de palen 76 en 80 af. Hierbij 
werden alle dode vogels genoteerd. Zo vond hij in 
de winters 66/67, 67/68 en 68/69 305 ex. verdeeld 
over 35 soorten. Hierbij waren soorten als Kleinste 
Jager en Noordse Pijlstormvogel. Het onderzoek 
werd voortgezet tot en met de winter van 71/72. 
Merkwaardig is dat in de verslagen niet werd 
vermeld hoeveel vogels met olie waren besmeurd. 
Wel werd opgemerkt dat olie en uitputting de 
belangrijkste doodsoorzaken waren. 
In 1977 begon Kees Camphuysen met het 
Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek 
(NSO). Hij organiseerde strandtellingen van 
Cadzand tot Rottumeroog. Hierdoor werd de 
omvang van de olierampen voor onze kust pas 
goed duidelijk. Jelle van Dijk telde vanaf 1977 tot 
in de jaren negentig vrijwel elke wintermaand de 
olieslachtoffers tussen Katwijk en de Noordwijkse 
vuurtoren. Het strand tot aan Zandvoort werd 
regelmatig door Haarlemse vogelaars afgezocht. In 
sommige winters werden vele honderden 
slachtoffers (vooral Zeekoeten, Alken en 
Drieteenmeeuwen) geteld, zoals in de winters van 
1981 en 1983. In beide winters werden in het 
vogelasiel ook nog eens bijna 500 olievogels 
binnengebracht. Strenge winters zorgden ook voor 
veel slachtoffers, met name de eerste maanden van 
1979! In de jaren negentig nam de 
olieverontreiniging gelukkig sterk af. Doordat 
steeds vaker Vossen het strand in de nachtelijke 
uren afstropen op zoek naar een hapje, werden de 
tellingen omstreeks 1995 gestaakt. 
In de winters van 84/85 en 85/86 werden zeven 
strandtellingen tussen Katwijk en Zandvoort 

georganiseerd om een indruk te krijgen van de 
aantallen meeuwen en steltlopers in de 
wintermaanden. Daaruit bleek dat het 
maximumaantal Drieteenstrandlopers op één 
telling 517 ex. bedroeg. Dat deze soort sterk is 
toegenomen blijkt uit de strandtellingen die Hein 
Verkade sinds het eind van de jaren negentig elke 
wintermaand uitvoert tussen Noordwijk en de 
provinciegrens. Meer dan duizend exemplaren is 
nu eerder regel dan uitzondering! 
 
Provinciale watervogeltellingen 
De zojuist genoemde strandtellingen vinden plaats 
in het kader van een groot project waarmee de 
provincie Zuid-Holland begin jaren tachtig begon. 
Hierbij worden omstreeks het midden van de 
maand in de periode oktober – maart per telgebied 
alle overwinterende watervogels en steltlopers 
geteld. Sinds enkele jaren is de praktische 
uitwerking aan SOVON uitbesteed. 
Polder Hoogeweg was in het najaar van 1983 
dankzij de inspanning van Ees Aartse het eerste 
telgebied dat bij dit project werd ingebracht. De 
eerste jaren werd deze polder zelfs vrijwel 
wekelijks geteld! Met behulp van deze tellingen, 
waaruit onder andere bleek dat hier dikwijls 3000-
5000 Goudplevieren verbleven, kon in 1989 de 
dreigende kassenbouw vanuit Kloosterschuur een 
halt worden toegeroepen. Na 1995 zette Jelle van 
Dijk het telwerk in Polder Hoogeweg voort. Het is 
trouwens opvallend dat uit de periode voor 1983 
nauwelijks iets over de vogelstand in Polder 
Hoogeweg bekend is. Alleen in de Strandlopers 
van 1976 treffen we tweemaal een stukje van Rob 
de Mooij over deze polder aan. 
Hoewel er al wel regelmatig tellingen werden 
uitgevoerd, werd in januari 1995 ook de 
Elsgeesterpolder bij dit onderzoek betrokken. Deze 
tellingen maakten al snel duidelijk dat met name 
voor Kieviten en Goudplevieren de combinatie 
Hoogeweg-Elsgeest eigenlijk één 
overwinteringsgebied vormt. Bij verstoring in de 
Elsgeesterpolder wijken veel vogels uit naar Polder 
Hoogeweg en omgekeerd. 
Het Oosterduinse Meer wordt met ingang van 
november 1991 maandelijks geteld. Deze diepe 
zandwinningsplas blijkt vooral in vorstperioden 
voor watervogels van belang te zijn. In 1991 werd 
ook de Katwijkse Uitwatering als telgebied 
ingebracht. Hoewel de telreeks van dit gebied 
enige hiaten vertoont, wordt ook dit gebied nog 
steeds maandelijks geteld. 
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Met ingang van het najaar van 2005 worden ook de 
kanalen in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
(Oosterkanaal, restant Van Limburg Stirumkanaal) 
voor dit project geteld. 



 
Nog meer vogelonderzoek 
In september 1997 begon Hein Verkade aan een 
indrukwekkende serie tellingen van de grote vijver 
van Nieuw-Leeuwenhorst. Elke week, het gehele 
jaar door, worden hier de vogels geteld. Na twee 
jaar onderzoek verschenen de eerste resultaten in 
de Strandloper.  
In het najaar van 1983 schreef Jelle van Dijk zich 
in voor het Punt-Traject-Telling-project van 
SOVON. Bij dit onderzoek moet driemaal per 
winter (na 2000 eenmaal per winter) op een 
bepaalde teldag een serie van 20 telpunten worden 
bezocht. Op elk telpunt moeten gedurende vijf 
minuten alle vogels worden geteld. De route 
Bollenstreek werd na tien jaar enigszins gewijzigd 
doordat bepaalde telpunten inmiddels in 
woonwijken waren komen te liggen. Evenals het 
vijverproject loopt dit onderzoek nog steeds. 
Al vanaf de eerste Strandlopers komen we stukjes 
tegen die gaan over de aankomst van zomervogels. 
Vele jaren coördineerde Jan Glasbergen dit 
onderzoek; later werd dit voortgezet door Ab 
Steenvoorden. 
Vanaf het voorjaar van 1986 werden op diverse 
plaatsen langs de kust Zilvermeeuwen van grote 
kleurringen voorzien, later gevolgd door Kleine 
Mantelmeeuwen. Met de telescoop zijn deze 
ringen goed af te lezen. Bij de Katwijkse 
Binnenwatering was vooral Jo Rampen vele jaren 
actief als ringenaflezer. Hein Verkade zocht vooral 
het hele Noordwijkse strand af. Daarbij ontdekte 
hij dat veel meeuwen opvallend plaatstrouw zijn. 
Nadat in 1986 een geïnundeerd bollenlandje aan de 
Loosterweg in Lisse veel aandacht trok door een 
Blonde Ruiter die daar neerstreek, werden in de 
jaren daarna alle onder water gezette bollenlandjes 
nauwkeurig bekeken. In de Strandloper werd 
hierover regelmatig bericht. 
Tenslotte moet het mezenonderzoek uit de winters 
68/69 en 69/70 nog even worden genoemd. Dick 
Passchier en Dick Hoek onderzochten in die 
winters de samenstelling van de mezengroepen in 
het bos van Nieuw-Leeuwenhorst. Ook noteerden 
ze de soorten die in nestkasten sliepen. 
 
 
Planten 
 
Aandacht voor de wilde flora is er eigenlijk altijd 
wel binnen de gelederen van onze vereniging 
geweest. Toch waren het vooral enkele actieve 
vogelaars die ook op dit gebied van zich lieten 
horen. In 1969 begon Jelle van Dijk de 
Coepelduynen, toen meestal Zuidduinen genoemd, 
te onderzoeken. Op verzoek van het 

Rijksherbarium begon hij met ingang van 1975 
jaarlijks het aantal bloeiende exemplaren van het 
Hondskruid, een zeldzame orchidee, te tellen. Deze 
tellingen werden begin jaren negentig voortgezet 
door Mart Gielen. Uit deze lange reeks 
waarnemingen blijkt dat deze orchidee is 
toegenomen van maximaal 200 ex. in de jaren 
zeventig tot ruim 1500 ex. in 2005. 
In 1973 verscheen een artikel van Ees Aartse in de 
Strandloper dat handelde over de flora in 
wegbermen. Het bleek het begin te zijn van een 
serie artikelen die uitmondde in een boek getiteld 
De Flora van Noordwijk (1978).  
Aan deze uitgave ging onderzoek door dertien 
medewerkers vooraf. Opvallend waren de 
degelijke hoofdstukken over het landschap, 
geschreven door Dick Hoek. De plantenlijst uit dit 
boek werd in de jaren daarna regelmatig aangevuld 
met artikelen waarin nieuwe vondsten werden 
genoemd.  

Dick Hoek zorgde in de periode 1975-1985 voor 
een serie artikelen over de plantengroei in het 
voormalige golfbad dat gelegen was in de eerste 
duinpan achter de villa Hoogwaeck. Het zwembad 
werd volgestort met grond en de verwachting was 
dat zich hier een vochtige duinvallei zou 
ontwikkelen. De grond was echter niet voedselarm 
waardoor zich hier al snel ruigte ontwikkelde die 
later overging in een duindoornstruweel. 
Aan het eind van de jaren zeventig stortte Ees 
Aartse zich op de verspreiding van de Grote 
keverorchis. Dit leidde in 1981 tot een extra 
nummer van de Strandloper dat geheel aan deze 
soort was gewijd. Dit nummer werd in 1982 
gevolgd door weer een extra nummer waarin de 
verspreiding van alle orchideeën in onze regio 
werd behandeld. 
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In 1981 verschenen drie bijzondere artikelen in de 
Strandloper. Dick Hoek had alle oude muurtjes in 
Noordwijk op planten geïnventariseerd. Jelle van 
Dijk had de flora in en langs tientallen kilometers 



Alles gehad? sloot in kaart gebracht en Martien de Graaf schreef 
over het Bronkruid op landgoed Offem. 
Na de publicatie van Vogels van Noordwijk en 
omstreken in 1989 werd al snel besloten ook 
opnieuw een plantenboek uit te geven. Door de 
medewerking van Martien de Graaf, toen nog 
woonachtig in Lisse, werd besloten het 
onderzoeksgebied uit te breiden tot aan de lijn 
Sassenheim, Lisse, Hillegom. Na enkele jaren van 
intensief onderzoek waarbij ook vuilnisbelten, 
spoordijken en bedrijventerreinen werden 
onderzocht, verscheen in 1994 het boek Flora van 
de Duin- en Bollenstreek. Behalve de uitvoerige 
tekst trok ook het fotomateriaal van Joost 
Bouwmeester de aandacht. De plantenlijst in dit 
boek werd in de jaren hierna regelmatig aangevuld 
door middel van artikelen in de Strandloper. 
Wegens plaatsgebrek in het eerder genoemde boek 
verschenen in de Strandloper ook de 
verspreidingskaartjes van waterplanten, 
samengesteld door Wim Kuijper.  

Tweemaal gaf de vereniging een plantenboek uit 
en ook tweemaal werd een vogelboek 
geproduceerd. Aan dit rijtje moet nog de 
Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek worden  
toegevoegd. Voor dit boek, dat in 2000 verscheen, 
werd niet eerst uitgebreid veldonderzoek gedaan.  

Een nieuw verschijnsel vanaf begin jaren negentig 
was natuurontwikkeling. In de duinen betekende 
dit dat duinvalleien werden uitgegraven waarna de 
vegetatiesuccessie van voren af aan kon beginnen. 
Dit leverde boeiende ontwikkelingen op in de 
Coepelduynen (Guytedel) en in de Noordduinen. 
Ook in het Langeveld (Zuid-Hollands Landschap) 
zijn sinds enkele jaren interessante ontwikkelingen 
gaande. 

 
Wel werd hierin onze kennis samengevat op het  
gebied van de verspreiding van vogels, planten, 
mossen, paddestoelen, strandvondsten, 
dagvlinders, zoogdieren, landslakken, amfibieën en 
reptielen. Dat dit boek zo breed opgezet kon 
worden was onder andere te danken aan 
activiteiten zoals hieronder genoemd. 

 
Vlinders 

Al vele jaren doen Joop Kortselius en Martien de 
Graaf onderzoek naar de verspreiding van mossen 
in onze regio. Zij doen dit als leden van de 
landelijke Bryologische en Lichenologische 
Werkgroep van de KNNV. In 1999 is samen met 
de KNNV-afdeling Leiden een werkgroep 
opgericht, de Mossenwerkgroep Hollands Duin. 
Deze groep organiseert o.a. studieavonden in het 
Jan Verwey Natuurcentrum. 

 
In 1995 werd voor het eerst onderzoek naar de 
verspreiding van vlinders gedaan. Een kleine 
werkgroep inventariseerde eerst het duingebied en 
later ook de  
meer landinwaarts gelegen gebieden. In de 
Strandloper werd hierover bericht door Els en Fons 
Schlatmann. Na 2001 richtte de aandacht zich meer 
naar het leefgebied in de duinen van enkele 
bijzondere soorten zoals Aardbeivlinder en 
Heivlinder. 
 
Paddestoelen 
 
De vereniging heeft altijd leden gekend met 
belangstelling voor paddestoelen. Het duurde 
echter tot 1998 voordat er een werkgroep werd 
gevormd. Deze werkgroep organiseert niet alleen 
determineeravonden, maar houdt zich ook bezig 
met nauwgezette monitoring van delen van de 
Coepelduynen, de Noordduinen, Klein-
Leeuwenhorst en Nieuw-Leeuwenhorst. 
 
 

 35

Landelijke bekendheid heeft de Strandwacht 
Katwijk-Noordwijk. Vanaf 1977 wordt het strand 
tussen beide dorpen nauwkeurig onderzocht. Het 
enige dat hierover in de Strandloper was te vinden 
dateert uit 1987, toen Wim Kuyper hier een artikel 
over schreef. Ook het onderzoek van Wim Kuyper 
naar de verspreiding van mollusken en zijn studie 
van de huidjes van libellenlarven hebben bij 
vakspecialisten bekendheid, maar zijn in onze 
vereniging slechts in kleine kring bekend. 
Hetzelfde kan worden gezegd van veel onderzoek 
dat in de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt 
uitgevoerd door specialisten op velerlei gebied 
waarvan de een wel en de ander geen lid  is van 
onze vereniging. 



Waddenexcursies door de jaren heen 
 
Dick Passchier   
 
Een vogeljaar zonder een bezoek aan een van de 
eilanden is niet volledig. Het is dan ook niet 
vreemd dat dit vaste onderdeel van het 
jaarprogramma een lange geschiedenis heeft. De 
behoefte om gezamenlijk naar vogelgebieden te 
trekken is oud en misschien wel een van de 
drijfveren geweest tot de oprichting van de 
vereniging. In mijn herinnering heeft eind jaren 
zestig een groepje leden met o.a. Wim Baalbergen 
en Jaap Vink daar de aanzet toe gegeven met een 
bezoek aan Texel. De eerste kennismaking met een 
waddeneiland en de wadden was overweldigend en 
deze ene dag deed zich aanvoelen als een compleet 
weekend. Auto’s waren toen nog lang geen 
algemeen bezit en dan nog meestal klein waardoor 
het aantal deelnemers vaak beperkt was. Een auto 
huren bracht in die tijd het nieuwe onbekende 
vogelgebied een stuk dichterbij en ook de Transit 
van Baalbergen werd regelmatig met behulp van 
rotan stoelen en heel veel touw voor 
passagiersvervoer geschikt gemaakt.  
 

 
op de boot naar Terschelling  
 
Wanneer en door wie het voorstel werd gelanceerd 
om een heel weekend op een van de eilanden door 
te brengen zal altijd wel in nevelen gehuld blijven, 
maar naslag in de oude Strandlopers leert dat 
volgens het verslag van Ees Aartse op 8, 9 en 10 
september 1972 “Vlieland met een bezoek werd 
vereerd”. De 26 gasten verbleven in het Posthuis 
dat 700 meter gelegen was van het strand, 100 
meter van het bos, 500 meter van het wad en 500 
meter van de Kroonpolders. Dat de keuze op dit 
eiland viel kwam niet zomaar uit de lucht vallen. 
Voordien bracht Johan Moerkerk ieder najaar 
enkele weken in het Posthuis door en zijn 
ervaringen maakten iedereen nieuwsgierig. In het 
verslag van Ees lezen we o.a.  

“Het was goed liggen tegen een duintje, in het 
zonnetje, kijkend over het trage bewegen van de 
waddenzee”. In 2006 weten we dat naast het 
vogelen het hiervoor beschreven onderdeel 
minstens even fanatiek werd en wordt uitgeoefend. 
Het verslag eindigt met “ 1971 Texel, 1972 
Vlieland, 1973 Terschelling? “ Het was hem dus 
uitstekend bevallen. Het vraagteken achter 
Terschelling werd een uitroepteken en in de 
aankondiging lezen we dat het weekend in een 
sportieve accommodatie genaamd “de Wierschuur” 
doorgebracht wordt. 

Wierschuur  
 
De kosten zijn f 30,00 p.p., eventuele extra kosten 
worden ter plaatse verrekend. Het eerste 
waddenweekend leerde dat een vast aanspreekpunt 
de voorkeur heeft en zo word je aangesteld als 
excursieleider. Dan ben je meldpunt voor 
deelname, reserveer je het onderkomen, leg je 
contact met de plaatselijke middenstand voor het 
natje en droogje, reserveer je de bus op het eiland, 
zorg je voor voldoende auto’s , ligt er een indeling 
klaar voor de auto’s en kamers. Bij de boot heb je 
vooraf de komst van de groep gemeld en ter 
plaatse verzorg je de kaartjes.  
Op het eiland loop je heel rustig naar de juiste bus 
omdat eerdere ervaring heeft geleerd dat eilandse 
buschauffeurs grote moeite hebben met alle andere 
(jachtige) Nederlanders. 
Je klopt dan heel bescheiden op de deur en het 
eerste wat je te horen krijgt is:” Rustig… 
rustig…we komen er heus wel.” Bij de 
bestemming aangekomen maak je contact met de 
eigenaar en dan kan het feest losbarsten. Zo ging 
het meestal maar dan moet alles wel meezitten. 
Dan moeten er b.v. wel voldoende auto’s 
beschikbaar zijn, zo niet huur dan maar een VW-
busje en zie maar dat daar iemand aan het roer gaat 
zitten. De bestuurder daarvan was toen regelmatig 
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ons juridisch medelid Bart Punt. In dat busje zaten 
voorts de beste routekenners en daarom fungeerde 
dit busje voor de achtervolgende rijders als 
richtpunt totdat in Haarlem een verkeerde afslag 
werd genomen en de hele karavaan op een fietspad 
verdaagde. De andere rijders die zich dit 
realiseerden waren met geen mogelijkheid tot 
andere gedachten te brengen en volgden de VW-
bus . Zij waren immers verzekerd van juridische 
bijstand. Dit fietspad kwam uit op een kruispunt 
dat door een verkeersagent werd geregeld en waar 
op dat moment alle verkeer even stil lag. Stel dan 
maar even voor hoe deze agent heeft gekeken naar 
die kolonne die van het fietspad diagonaal over het 
kruispunt heen de rit voortzette. Dan moest het in 
die tijd ook mee zitten bij de Velsertunnel of op de 
randweg rond Alkmaar. Dan had de toenmalige 
voorzitter Wim Baalbergen als voorste rijder bij 
het zien van flamingo’s aan het eind van de 
Afsluitdijk gewoon netjes door moeten rijden en 
beter niet op zijn remmen gaan staan waardoor het 
verkeer gedurende lange tijd ontregeld was. Hoe 
het zij zonder geluk vaart niemand wel. Soms met 
kunst en vliegwerk zijn we altijd op tijd bij de 
afvaartsteiger aangekomen maar vraag niet wat het 
je kost.  
De Strandloper fungeert nu weer even als bron. 
Arie Cramer schreef in zijn verslag van het 
weekend 13, 14 en 15 september 1974 Vlieland, 
dat wegens de extreme warmte er 6 Witgatjes! op 
de vogellijst dienden te worden bijgeschreven. 
 

 
Wierschuur  
 
In het verslag van 1975 lezen we dat drie heren van 
middelbare leeftijd zich bij het gezelschap hadden 
gevoegd die als volgt werden beschreven: De ene 
heet Kees, de tweede heeft komijnekaas op zijn 
brood en de derde is vermoedelijk slager. De 
laatste had een enorme rookworst in zijn bagage 
die de overkant niet heeft gehaald. Op het eiland 
werd door dit drietal ieder café met luid gejuich 
begroet. Helaas voor hen liep toch om half zes de 

wekker af voor diegenen die andere doelen 
nastreefden.  
Het hele gezelschap werd ooit onthaald op een 
heuse windhoos op de Boschplaat. Waar niet alleen 
zand en water maar ook b.v. Bergeenden ongewild 
ten hemel stegen. En dan de keren dat de eerste 
slenk voor problemen zorgde door voortijdig vol te 
lopen en er door stoere sjouwers hard gewerkt 
moest worden om de club over te krijgen. En dat er 
dan voor de te laatkomers niets anders opzat het 
verder maar zelf uit te zoeken. Dat onder 
dergelijke omstandigheden bij echtparen of 
anderszins de proviand voor de ander onbereikbaar 
was.  
 

 
Texel  
 
En er opeens een nieuw fenomeen werd geboren: 
dat wat we hebben delen we! Dat je op de 
Boschplaat de daar vrij lopende paarden nooit en te 
nimmer het overgebleven brood moet toestoppen 
want ze worden wel zeer opdringerig en je raakt ze 
bovendien nooit meer kwijt. Dat er na zo’n 
inspannende dag altijd weer door b.v. wadkok 
Adriaan Vink bereide macaroni stond te wachten 
om nieuwe energie op te doen. We lezen voorts in 
de verslagen dat de avonden aanvankelijk met 
ezelen, dobbelen, klaverjassen en veel gesprekken 
werden doorgebracht tot de wereldbekende 
waddenquiz zijn intrede deed. Vragen over zin en 
onzin ter plaatse leidden alleen maar tot grote 
chaos tussen deelnemers en leiders. Dat er nota 
bene bij sommige vragen een levende, schitterend 
uitgedoste joker in de persoon van Drs C. werd 
ingezet die wel erg makkelijk met glaasjes wit was 
om te kopen. Natuurlijk werd er ook serieus 
gevogeld en gezien de lijsten ook veel gezien maar 
dat wist u al. 
Inmiddels heeft Rien Sluijs er ook al 15 jaar 
organiseren opzitten en gaat het waddenfeest onder 
de wisselende leiding van enkele medici 
onverminderd door. 
Nog heel veel fijne waddenexcursies toegewenst! 
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Jan Verwey Natuurcentrum 
W. Andelaar 
In het begin van de avond zaten op Van Eeden`s 
duin, bij de netten, in de Puik, langs de golfbanen 
en in de richting van de kustwacht, eigenlijk 
overal, druk roepende koekoeken. Maar als de 
grijze kilte aangeslopen komt, de helmsprieten 
buigen onder de last van dauw, gaan ze zich 
roeren en net voor de duisternis invalt, zijn hun 
silhouetten te zien als ze met hun drieën, vieren, 
vijven voortjagen, de hellingen langs, de laagten 
door, de dellen over, de berken in, voortstuiven, 
roepend, lachend, gorgelend, drukker en drukker, 
tot de korte nacht gevallen is en de nachtzwaluw in 
de grote vallei zelfs zijn ratel heeft gestaakt. 
 

Bij het samenstellen van het eerste boekje dat door 
onze vereniging werd uitgegeven vroegen wij aan 
een oud-inwoner van Noordwijk, Jan Verwey, 
hierin een voorwoord te willen schrijven. Die was 
daar onmiddellijk toe bereid en wilde daarnaast 
ook de inhoud aan een kritische blik onderwerpen. 
Met De vogels van Noordwijk ontstond zo een 
contact tussen hem en leden van onze vereniging 
dat tot zijn dood in stand is gebleven.  
Zo kwam hij soms naar Noordwijk om een 
expositie te openen of om de opgezette Oehoe, die 
hij ooit van Verster van Wulferhorst kreeg, te 
overhandigen. Van dit weerzien met Noordwijk 
genoot hij zeer, ondanks alle veranderingen sinds 
hij een halve eeuw eerder uit het dorp vertrok. 
Langs de Puik, waarover hij in zijn voorwoord van 
het boekje sprak, loopt nu een brede weg, terwijl 
de Nachtzwaluwen zijn verdwenen, maar toch 
deed het hem goed de herinneringen uit zijn jeugd 
op te halen. 
Na zijn overlijden werden we door zijn dochters 
benaderd over zijn boeken. Verwey had bepaald 
dat een deel van zijn bibliotheek naar Noordwijk 
moest gaan. Zij vroegen ons of wij ze wilden 
hebben en of we een mogelijkheid zagen ze 
zodanig op te slaan dat ze door alle inwoners van 
Noordwijk zijn in te zien en te lenen. Op dat 
moment is het plan ontstaan om een natuurcentrum 
in Noordwijk in te richten. Dat ging niet vanzelf, 
van een tijdelijk onderkomen in een keldertje in de 
Schoolstraat, tot plannen om naar de Finse School 
te gaan, werd het uiteindelijk de oude openbare 
bibliotheek.  
Even dreigde er nog een kink in de kabel te komen 
toen het schelpenmuseum uit Vledder naar 
Noordwijk zou komen. Onze toenmalige secretaris 
werd door wethouder Warmerdam aangeschoten 
met de vraag of het niet veel beter was om de 
schelpen maar in die oude bibliotheek onder te 
brengen en het plan voor een natuurcentrum te 
laten vallen. Onze secretaris had daarbij als 
antwoord iets van ja-ja gemompeld, waarna de 
wethouder, niet wetend dat dit nee betekende, al 
toezeggingen in Vledder gedaan. Tijdig ingrijpen 
van burgemeester Bonnike echter voorkwam erger. 
Over de naam, die het centrum moest krijgen 
werden we het snel eens. Zeer tot genoegen van 
zijn dochters werd het gebouwtje het Jan Verwey 
Natuurcentrum genoemd.  
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Het was al snel duidelijk dat in het verhoogde deel 
van het gebouw de diorama`s en de lezingenzaal 
moesten komen. In het lage deel waren de toiletten 
en een keukentje en ook werd daar de bibliotheek 
ondergebracht. Vooral het inrichten van de 
diorama`s was een heidens karwei. Er werden 
daarbij een aantal groepen gevormd die een 



bepaald biotoop vorm moesten geven. Zo werden 
de polder, het dorp, de duinen en het strand 
uitgebeeld. Zelfs de toren van de grote kerk werd 
op schaal nagebouwd om de torenvalk en de 
gierzwaluwen te laten zien. Een probleem was 
daarbij dat we aan opgezette vogels en dieren voor 
de diorama`s moesten zien te komen. De beheerder 
van de scholencollectie van het Museum voor 
Natuurlijke Historie in Leiden, de heer P. Staffleu 
bracht echter uitkomst. We konden wat hem betreft 
alles lenen wat we nodig hadden. Een ander 
vraagstuk betrof het benodigde meubilair. Er was 
geen geld om dat allemaal nieuw te kopen, dus 
werd er her en der wat op de kop getikt. Dat 
betekende wel dat er uiteindelijk een tiental 
verschillende soorten stoelen in de lezingenzaal 
stonden en dat de boeken op de oude stellingen van 
de bibliotheek terecht kwamen.  
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Niettemin, op een bepaald moment konden we 
open en we vonden Piet Steltman bereid deze 
opening te verrichten. Waarschijnlijk zegt deze 
naam niemand meer iets, maar toen was hij een vrij 
bekende televisiefiguur. Dat betekende dat er 
zoveel belangstelling bij de officiële 
ingebruikneming was dat een deel van het bestuur 
en veel belangstellenden die van buiten af moest 
mee maken. 

 
Nadien is het centrum nog een keer verbouwd, 
waarbij de keuken werd verplaatst en de 
bibliotheek zodanig werd vergroot dat onder 
andere de jeugdclub hierin bijeen kon komen. Nog 
wat later was het dak zo slecht dat het ook binnen 
regende. Na een geslaagde actie in het dorp, met 
als titel “Help Jan Verwey onder dak”, kon het 
centrum van een nieuw dak worden voorzien. Niet 
onvermeld mag blijven de nieuwe inrichting van 
de dioramazaal. Dankzij enkele enthousiaste jonge 

leden kreeg de huidige inrichting vorm. Zonder 
iemand tekort te willen doen moet ook het 
jarenlange werk van de onderhouds- en 
schoonmaakploeg genoemd worden. Er is wat 
geschilderd, getimmerd en geboend waarbij het 
koffiedrinken een hoogtepunt betekende. Een van 
de leden van de ploeg bleek daarbij bijzonder 
bedreven in het imiteren van dorpsbewoners te 
zijn. Dat was ook wel nodig om de moed er in te 
houden. Het voortdurende vandalisme van de 
Noordwijkse jeugd was soms meer dan bar. 
Zo heeft het centrum jarenlang goed 
gefunctioneerd. In den beginne met een 
openstelling op een aantal dagen in de week voor 
het publiek, later veel meer voor groepen. Vooral 
veel schoolkinderen zochten in het centrum naar 
botjes in uileballen. Daarnaast mochten en mogen 
de lezingen op de laatste vrijdag van de maand 
veel belangstelling ondervinden. Een lange stoet 
van deskundigen en enthousiaste leken kwam er 
om hun ervaringen op natuurgebied te vertellen en 
ons te laten genieten van fraaie dia’s. Daaronder 
waren bekende personen als Lenie `t Hart, maar 
ook de man die al dertig jaar onderzoek doet naar 
de vlinders in de AW-duinen kwam aan het woord. 
Nog enkele maanden en het centrum in de huidige 
vorm zal niet meer bestaan. Dankzij een slecht 

verzekerde school die afbrandde en die 
men in de oude staat weer wilde terug 
hebben, moet het centrum wijken voor 
dure appartementen. Gelukkig wordt er 
in de plannen rekening gehouden met 
een nieuw centrum in combinatie met 
de bibliotheek. Wel veel kleiner en 
zonder een dioramazaal, maar met 
mogelijkheden om samen met de 
medewerkers van de bibliotheek 
dingen te doen. In elk geval komt er 
voldoende ruimte om de boeken van 
Jan Verwey weer een goede plaats te 
geven. Ik ga er vanuit dat de naam 
ongewijzigd blijft en dat deze naam 
ons blijft herinneren aan de man die als 
jongen van vijftien jaar met zijn 

vrienden Piet de Groot en Jo Veerman de eerste 
vogelbeschermers in Noordwijk waren. Op een 
briefkaart uit die tijd ,die bewaard is gebleven, 
omschrijft Jan Verwey daarbij zijn motivatie voor 
het beschermen van de natuur: 
Men moet niet vergeten dat zelfs `t kleinste dier 
recht heeft om te bestaan en dat `t zoowel laf is als 
slecht misbruik te maken van onze meerderheid in 
kracht en verstand tegenover deze weerlooze 
dieren. 
 



De Strandloper in de loop der jaren 
 

Ook de ontwikkeling van het uiterlijk van de Strandloper heeft de afgelopen 40 jaren niet stil gestaan. 
Begonnen als mededelingenblaadje van De vogelwerkgroep “Noordwijk”, kwam de eerste echte Strandloper 
uit in maart 1969. 
Tot en met 1979 werden de voorkanten gesierd met een tekening van Jelle van Dijk: de bekende drie 
Strandlopers. 
Vanaf 1980 kreeg ieder nummer een andere voorkant met tekeningen van o.a. Dick Hoek, Arnold Meijer en 
Sjaan  van Kekeren. Het redactieadres was vanaf die tijd aan de Leendert Hellenberghof ten huize van  Coby 
en Jelle van Dijk. 
Dit werd in 1989 opgevolgd door huize Sluijs aan de Bremkant, de voorkant werd meteen in een ander jasje 
gestoken en het arbeidsintensieve type- en stencilwerk werd vervangen door computer en drukkerij.  
In 1998 verhuisde het redactieadres naar Kees Erkelens aan de Stakman Bossestraat en vanaf die tijd 
verscheen de Strandloper met een glossy voorkant en het bekende groene inlegvel met de agenda voor het 
komende kwartaal. 
Met het eerste nummer van 1999 kreeg de Strandloper de huidige door René van Rossum ontworpen lay-out.   
In dit jaar zijn we ook begonnen met de website van de vereniging: www.strandloper.nl . Deze site is tot nog 
toe meer dan 28000 keer bezocht. 
In de loop der tijd zijn er een aantal extra nummers uitgebracht: een Ooievaarsnummer, een 
Orchideeënnummer, een Gierzwaluwennummer en nu het 40 jarige jubileumnummer. 
 
Dankzij de inzet van een groot aantal schrijvende leden, enthousiaste redactieleden, sorteerders en bezorgers 
zien we ieder kwartaal weer een leuk en interessant clubblad op de deurmat vallen. 
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http://www.strandloper.nl/
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