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A G E N D A 
 
Lezingen 
 
vrijdag 26 januari 2007 
Bedreigingen van de Noordzee 
 
vrijdag 23 februari 2007 
Natuur in Finland  
 
donderdag 29 maart 2007 
Kerkuilen 
 
Excursies 
 
dinsdag 26 december 2006 
Wandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
Vertrek: 10.10u Openbare Bibliotheek en 10.30u 
Ingang Pannenland 
 
vrijdag 29 december 2006 
Vogelexcursie naar het Deltagebied 
Vertrek: 08.00u vanaf de Openbare Bibliotheek 
 
zaterdag 10 februari 2007 
Vogelexcursie naar de Oostvaardersplassen 
Vertrek 08.00u vanaf de Openbare Bibliotheek 

 
Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum 
Locatie Duinweg 13a 
zaterdag 2 december 2006 10.00 – 12.00u 
zaterdag 3 februari 2007 10.00 – 12.00u 
zaterdag 3 maart 2007  10.00 – 12.00u 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
zondag 7 januari 2007  16.00 – 18.00u 
 
Jeugdactiviteiten 
 
zaterdag 20 januari 2007 10.00 – 11.30u 
Workshop over Stenen    
 
zaterdag  3 februari 2007 10.00 – 11.30u 
Voederplankjes maken 
 
zaterdag 10 maart 2007  10.00 – 11.30u 
Braakballen uitpluizen 
 
vrijdag 23 maart 2007  19.30 – 21.30u 
Paddenexcursie 
 

      

Bestuursmededelingen 
 
 
Nieuwe ruimten Jan Verwey Natuurcentrum in 
gebruik genomen 
 
De eerste gebruikers van ons nieuwe onderkomen 
waren de leden van de mosssenwerkgroep,  de 
paddenstoelenwerkgroep en de educatieve 
werkgroep.Voor meer dan tachtig leden volgde de 
eerste kennismaking op vrijdagavond 3 november, 
toen Mennobart van Eerden een prachtige lezing 
hield over de Oostvaardersplassen en het 
IJsselmeergebied. Ook de eerste inloopochtend op 
4 november mocht zich in een goede belangstelling 
verheugen. Binnenkort zal de gemeente de nieuwe 
ruimten aan de Duinweg officieel aan ons 
overdragen en dan zal ook het huurcontract worden 
getekend. 
 
Kustversterking 
 
Het besluit is gevallen: voor de Koningin 
Wilhelminaboulevard komt een duinstrook ter 
breedte van 50 meter. Aan de zijde van de 
boulevard wordt een met stenen beklede dijk 

ingebouwd, waarvan de kruin op 11 meter boven 
NAP zal liggen. Ter hoogte van de vuurtoren zal 
deze dijk nauwelijks te zien zijn, maar bij het gat 
van Palace is dit dijklichaam nadrukkelijk 
aanwezig. De strandpaviljoens komen dus ook 
verder van de boulevard te liggen. Het benodigde 
zand zal uit zee worden opgespoten. 
Onze vereniging heeft  samen met Stichting 
Duinbehoud steeds aangedrongen op een zo 
natuurlijk mogelijke inrichting van dit nieuwe 
duingebied. Ook de gemeente Noordwijk heeft in 
het Natuurbeleidsplan Natuurlijk Noordwijk 
vastgelegd, dat deze nieuwe duinen een belangrijke 
natuurfunctie moeten krijgen als ecologische 
verbindingszone tussen de Coepelduynen en de 
Noordduinen. Op 24 oktober vond op het kantoor 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland een 
gesprek plaats over de inrichting van dit gebied. 
Adviezen van derden om hier teunisbloemen uit te 
zaaien en hooi van elders uit te leggen werden 
gelukkig niet overgenomen.  

 4 

Van onze kant is gepleit voor het zo weinig 
mogelijk inbrengen van gebiedsvreemd 



(zaad)materiaal. Het HHR zal alleen Helm 
aanplanten om de verstuiving te beteugelen, maar 
verder zal niets ingeplant of uitgezaaid worden. 
Wel zal op ons advies van de huidige zeereep de 
bovenste 50 cm worden afgegraven en opgeslagen. 
Na afronding van de werkzaamheden zal deze 
grond worden teruggestort. De terugkeer van 
soorten als Blauwe zeedistel en Zeewinde is 
hiermee gegarandeerd. In de zomer van 2005 is 
een nauwkeurige inventarisatie gemaakt van alle 
plantensoorten die in de zeereep voor de boulevard 
te vinden zijn. Er is dus straks goed na te gaan 
welke soorten van buiten zich in dit gebied 
gevestigd hebben. 
 
Afsluiting jubileum 
 
Ter afsluiting van het veertigjarig jubileum werd 
op 8 oktober een bustochtje voor de trouwe 
medewerkers georganiseerd. Via Rotterdam reden 
we naar de buitenhaven van Stellendam, waar op 
de slikken van de Kwade Hoek  Kluten, 
Pijlstaarten, Smienten en Lepelaars werden 
bewonderd. In de luwte van de bus werd op een 
meegebracht kampeertafeltje vervolgens koffie met 
cake geserveerd. De volgende stop was op de 
Brouwersdam. Hier zagen we Rotganzen, 
Bontbekplevieren en Steenlopers van heel dichtbij. 
Iets verder in het wilde water zwom een groepje 
Roodhalsfuten en op een zandplaat in de verte  
bleken Zeehonden te liggen. Verrassend was de 
juveniele Jan van Gent, die zich mooi van dichtbij 

liet bewonderen. Op Schouwen werd koers gezet 
naar de Koudekerkse Inlagen, waar de Stompe 
Toren door velen beklommen werd. Om half één 
precies meldden we ons bij het bezoekerscentrum 
Neeltje Jans. Na een heerlijke lunch gingen we 
onder leiding van een deskundige gids naar en in 
het sluizencomplex van de stormvloedkering. 
De terugreis voerde eerst langs het 
natuurontwikkelingsproject Prunjepolder en daarna 
naar de Ouderkerkse Hoek. Het was ondertussen 
prachtig weer geworden en vanaf de hoge dijk 
hadden we prima zicht op meer dan 10 Kleine 
Zilverreigers, Zwarte Ruiters, Groenpootruiters en 
vele eendensoorten. Via de Hellegatsplaten 
bereikten we Rotterdam weer, waarna we tegen 
zessen terug in Noordwijk waren. 
 
Herfstnatuurspel 
 
Echt mooi weer was het op 24 oktober niet. De 
weersverwachting, die buiig weer in het 
vooruitzicht stelde, zat er dit keer helaas niet naast. 
Met paraplu’s en gehuld in kleurrijke regenkleding 
kwamen toch nog zo’n 300 kinderen naar het 
Leeuwenhorstbos. Daar werden ze opgewacht door 
een twintigtal medewerkers van de Educatieve 
Werkgroep die weer een leuke en leerzame 
speurtocht met opdrachten in elkaar hadden 
gedraaid. Dankzij de inspanningen van 2 
fotografen en onze webmaster waren er nog 
dezelfde dag al foto’s van dit geslaagde evenement 
te zien op onze site www.strandloper.nl  

 
In memoriam Jo Rampen 

 
Jelle van Dijk 
 
Op 11 oktober 2006 overleed Jo Rampen, ruim 90 
jaren oud. De laatste tien jaar was Jo bij ons een 
bekende verschijning omdat hij vrijwel geen lezing 
in het Jan Verwey Natuurcentrum oversloeg. 
Herhaaldelijk vertelde hij mij na afloop dat hij niet 
alleen genoten had van de lezing, maar ook van de 
sfeer. “Iedereen kan hier zo heerlijk zichzelf zijn 
en niemand geneert zich om een vraag te stellen”, 
merkte hij wel eens op.  
Mijn eerste contacten met Jo Rampen stammen uit 
1974. Met een aantal gelijkgezinden hadden we in 
1972 de Club van Zeetrekwaarnemers opgericht en 
we vroegen ons af of het verstandig was om als 
zelfstandige groep verder te gaan of dat het beter 
was aansluiting te zoeken bij de NOU 
(Nederlandse Ornithologische Unie). Met Frank de 
Miranda trok ik naar huize Kittiwake aan de 
Sportlaan in Katwijk waar op die zaterdagmiddag 

het voltallige NOU-bestuur vergaderde. Natuurlijk 
had Jo Rampen snel door dat ons verzoek tot 
aansluiting bij de NOU ook een verzoek tot 
financiële ondersteuning inhield.  
Dat laatste punt vormde evenwel geen bezwaar en 
vol enthousiasme ging de Club van 
Zeetrekwaarnemers verder als sectie van de NOU.  
Jo Rampen was een scherp waarnemer die in 
dagboeken al zijn belevenissen vastlegde. Een 
bijzondere dag voor hem was 15 maart 1959, toen 
hij in een duinplas van Meyendel de eerste 
Nederlandse Ringsnaveleend ontdekte. In datzelfde 
jaar zag hij bij Geleen de eerste Temmincks 
Strandloper voor Limburg. 
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De grootste verdienste van Jo Rampen voor 
vogelend Nederland ligt echter op het 
organisatorische vlak, zoals hij het zelf ook steeds 
benadrukte. Hij was erelid van de NOU vanwege 
ruim 20 jaar penningmeesterschap. Bovendien was 
hij ook erelid van de Club van Nederlandse 

http://www.strandloper.nl/


Vogelkundigen vanwege ruim 20 jaar 
bestuurslidmaatschap waarvan elf jaar als 
secretaris. In die laatste hoedanigheid wist hij Hein 
Verkade en mij te verleiden om toe te treden tot dit 
illustere gezelschap (toentertijd nog na ballotage!). 
Na het beëindigen van zijn bestuurstaken legde Jo 
zich toe op het aflezen van gekleurringde meeuwen 
in de Katwijkse Binnenwatering, daarin 
gestimuleerd door zijn vriend Arie Spaans. Reeds 
de tachtig gepasseerd, schafte hij zich nog een 
nieuwe telescoop aan! Intens genoot hij van het 
gezelschap van jonge, enthousiaste Katwijkse 
vogelaars die zich bij hem voegden achter de ruiten 
van Hotel Savoy om vandaar trekwaarnemingen te 
doen. Door zijn afgenomen mobiliteit en het 
nieuwe regime in Savoy kwam hier enige jaren 
geleden helaas een einde aan. 
Wat Jo Rampen jarenlang niet verkroppen kon, 
was de oprichting van de Dutch Birding 
Association DBA), nota bene in zijn geliefde 

Katwijk nog wel. Volgens Jo hadden de oprichters 
van de DBA zich niet voldoende ingespannen om 
binnen de NOU te blijven. Deze onvrede duurde 
jaren, maar was nooit van invloed op zijn positieve 
houding ten opzichte van de Katwijkse leden van 
de DBA, waaronder voorzitter Gijsbert van der 
Bent. 
Jo Rampen heeft nog bij zijn leven enkele boeken 
aan de Jan Verwey Bibliotheek geschonken. In de 
rubriek Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek wordt 
aan twee bijzondere boeken uit zijn nalatenschap 
aandacht besteed. Tot slot de tekst van de 
advertentie die onze Katwijkse vrienden plaatsten 
in de Katwijksche Post van 19 oktober: 
Op woensdag 11 oktober 2006 is overleden 
Mijnheer Jo Rampen. In zijn liefde voor de natuur 
en zijn passie voor vogels een voorbeeld voor ons 
allemaal. De Katwijkse en Noordwijkse vogelaars 
zullen hem missen als hun nestor en als bijzonder 
aimabel mens. 

   

Tuinvogeltelling 2006 
 
Welke tuinvogel wordt dit jaar het meeste gezien? In het weekeinde van 16 en17 december 2006 organiseert 
Vogelbescherming Nederland voor de vierde keer de nationale tuinvogeltelling. Iedereen kan meedoen! 
Noteer in dat weekeinde gedurende één uur welke vogels u in de tuin of op het balkon ziet.  
De ‘uitslag’ kunt u daarna doorgegeven via www.tuinvogeltelling.nl. U ziet dan direct welke vogels het 
meest genoteerd zijn in uw omgeving. Verleden jaar eindigde de Huismus op nummer één, gevolgd door 
Koolmees en Merel. In totaal werden door 14.000 tellers ruim 476.000 vogels gezien. 
Meer informatie is te vinden op www.tuinvogeltelling.nl. 
 
De Nationale Tuinvogel Top-10 (2005) ziet er  
als volgt uit:(tussen haakjes staat de rang in 2004).  
 
De tweede kolom geeft het aantal plekken 
aan, waar de soort gezien is.   
 
Huismus (1)  66.111  5835 
Koolmees (2) 63.078  8484 
Merel (3) 36.291  8467 
Pimpelmees (4) 29.512  6624 
Vink (6) 25.154  5279 
Spreeuw (7) 20.761  3239 
Kauw (5) 19.691  3398 
Turkse tortel (8) 16.301  4551 
Roodborst (12) 12.432  6934 
Ekster (11) 11.936  4793 
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Nummer één : de Huismus 
© Martin Hierck  
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Terugblik op het jubileumjaar 
 
Het 40-jarig jubileum van onze vereniging is wat 
betreft de jubileumcommissie succesvol verlopen. 
De aftrap van de geplande activiteiten vond plaats 
in het Jan Verweij Natuurcentrum.  
Op zondag 23 april werd voor de kleintjes een 
kinderjubileumfeest georganiseerd met een scala 
aan doe-activiteiten. Een 40-tal kinderen kwam 
met hun ouders op deze feestmiddag af. Ze 
kwamen tijd te kort. Er was zoveel te doen, zoals : 
een speurtocht met vragen over de natuur, 
schmincken, proefjes doen, een barometer maken, 
speuren naar sporen. Het is maar een greep uit de 
vele activiteiten.  
De prijswinnaars van het geluidenspel hebben hun 
c.d. “Luisteren in het duin”van Wil Heemskerk 
inmiddels gekregen. De juiste oplossing was: 

1. Grote Bonte Specht 
2. Koekoek 
3. Groene kikker 
4. Bosuil 

Iedereen vond de feestmiddag knoertgezellig. 
 

 
foto: Mariska de Graaff  
 
In april werd een extra Jubileumnummer van de 
Strandloper uitgebracht, waar een terugblik werd 
gegeven over 40 jaar geschiedenis van een 
bruisende en zeer actieve en gezellige vereniging. 
Kees Verweij vertelde over de beginjaren van de 
vereniging, voordat het Jan Verwey Natuurcentrum 
aan de Weteringkade in gebruik werd genomen. Er 
stonden leuke artikelen in over het inventariseren 
van vogels, de jeugdclub en de vroegere 
tentoonstellingen. Ook de paddenbescherming, de 
diorama’s in het Jan Verwey Natuurcentrum en de 
traditionele waddenweekenden kwamen ruim aan 
bod. Onze voorzitter bracht in een uitvoerig artikel 
40 jaar vogelonderzoek onder de aandacht. Dat ook 
in de Strandloper veel ontwikkeling zit mocht 
blijken uit een overzicht van de voorkanten van 
ons clubblad. 

Ook presenteerden Jan Jacobs en Rob Jansson de 
fotospeurtocht naar “De Vogels van Noordwijk”. 
Geen echte vogels, maar vogels als windwijzers op 
de daken. Er moesten 33 vogels gevonden worden 
en menig lid van de Vereniging heeft heel wat 
uurtjes fietsend door Noordwijk doorgebracht om 
zoveel mogelijk Noordwijkse “windvogels” te 
scoren.  
Tegelijk met het jubileumnummer kreeg elk lid een 
jubileumsticker van de jarige vereniging. 
Al bij de voorbereiding van het jubileumjaar werd 
het idee geopperd om een sticker uit te brengen. 
Frido van Dijk en Rob Jansson leverden beiden een 
ontwerp in. De keuze viel op het ontwerp van Rob. 
Het resultaat van zijn inzet en inspanningen ziet u 
nogmaals hieronder. 
 

 
 
Vrijdagavond 23 juni stond in het teken van 
nostalgie. Tijdens een speciale dia-avond werd 
teruggeblikt op 40 jaar verenigingsleven. De mens 
stond tijdens deze avond centraal. De oude films 
van Ees Aartse over de beginjaren van de 
waddenexcursies en de dia’s van o.a. Dick 
Passchier over de toenmalige jeugdclub brachten 
heel wat spontane reacties teweeg.  
Naast hilariteit ook gevoelens van weemoed, want 
bij het zien van al die dia’s uit de oude doos werd 
ineens pijnlijk duidelijk dat een aantal leden niet 
meer in ons midden is.  

 
foto: Jan Jacobs  
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Tijdens de borrel in de pauze raakte men niet 
uitgepraat over “vroeger” 



Daarna werd op moderne wijze met gebruik van de 
nieuwe beamer en de laptop van Cock de uitslag 
van de fotospeurtocht gepresenteerd,  Van de vele 
inzendingen was er één die alle vogels gevonden 
had. Dat was een hele prestatie van Sanne en Thijs 
Steenvoorden. Robert en Paulette veroverden de 
tweede en fam. Steenvoorden (Vinkenlaan) de 
derde prijs.  
Al met al een heel geslaagde avond.   
  

 
foto: Rob Jansson  
 
Zondagmiddag 25 juni werd een natuurfietstocht 
door de streek georganiseerd. Tijdens de tocht van 
25 kilometer moest een aantal foto’s worden 
gevonden en een enkele opdracht worden 
uitgevoerd. De weersvoorspellingen waren niet om 
over naar huis te schrijven, wat duidelijk merkbaar 
was ten aanzien van het aantal deelnemers. De 20 
enthousiaste fietsers begonnen droog, maar 
halverwege de tocht tijdens een pauze met koffie 
en taart begon het stevig te regenen, waardoor 
iedereen drijfnat aan de finish kwam. 
 

 
 foto: Rob Jansson 

Gelukkig zijn de echte natuurliefhebbers voor geen 
kleintje vervaard en bijna iedereen heeft de tocht 
uitgereden. Toen iedereen binnen was en enigszins 
opgedroogd werd de uitslag bekend gemaakt en 
werden de prijzen uitgereikt.  
 
Op 8 oktober vond een speciale excursie plaats. 
Het bestuur had alle leden die hand- en span- 
diensten verrichten voor onze vereniging 
uitgenodigd voor een speciale excursie met de 
touringcar van Brouwer.  
Met 40 vrijwilligers werd koers gezet richting 
Zeeland. Tijdens de eerste stop in de buitenhaven 
van Stellendam kon men genieten van vogels, 
koffie en cake. Na een stop op de Brouwersdam en 
een bezoek aan Plompetoren arriveerde het 
gezelschap bij Neeltje Jans. 
Na een heerlijke lunch werd onder leiding van een 
gids een bezoek gebracht aan de stormvloedkering 
en kon men het zoutwateraquarium bezoeken.  
Op de terugweg werd nog een stop ingelast bij de 
Prunjepolder en de Ouderkerkse Hoek, waar men 
kon genieten van Kleine Zilverreigers, Zwarte 
Ruiters en nog veel meer vogels.  
Om precies zes uur arriveerde de club weer in 
Noordwijk. Uit reacties van de deelnemers werd 
wel duidelijk dat men deze uitgaansdag zeer op 
prijs stelde. We kunnen spreken over een zeer 
geslaagde dag. 
 
 

 
foto: Mariska de Graaff  
 
De jubileum commissie: 
 
Jan Jacobs 
Rob Jansson 
Nel Nooijen 
Rien Sluys 
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Het ronden van het Lauwersmeer 
 
Peter Spierenburg 

Kampeerweekend Lauwersmeer 25-27 augustus 
2006 
In het Lauwersmeergebied ben je niet zomaar. Met 
een reistijd van zo’n tweeënhalf uur ligt het 
eigenlijk buiten bereik van een dagtrip. Vandaar 
dat een aantal mensen het initiatief van Jelle van 
Dijk voor een kampeerweekend in dit gebied met 
beide handen aangreep. Het aanhoudende slechte 
weer deed de animo wel weer wat inzakken, maar 
uiteindelijk meldden zich in de loop van 
vrijdagmiddag en -avond van 25 augustus toch 12 
kampeerders. Zaterdag sloten er zich nog mensen 
aan die elders verbleven. Jelle had plek geregeld 
op de camping Lauwerszee, een rustige camping 
vlakbij één van de leuke vogelgebieden van het 
Lauwersmeer, het Jaap Deensgat. 
 
Voor een deel van de groep was dit de eerste 
kennismaking met het Lauwersmeer en het plan 
was dus duidelijk. Zaterdag een rondje 
Lauwersmeer maken en alle gebiedjes één voor 
één af. De helft van de groep ging met de auto op 
stap, de andere helft verkoos de uitdaging van de 
fiets. In de loop van de dag bleek dat uiteindelijk 
niet heel veel verschil uit te maken. Beide groepen 
kwamen elkaar bij de opeenvolgende gebiedjes 
steeds weer tegen en beide groepen bleven droog. 
De fietsgroep was prettig verrast dat de buien 
steeds aan de andere kant van het meer vielen.  
 

 
foto: Koene Vegter  
 
Het rondje begon bij het Jaap Deensgat. Hier sta je 
aan de oostkant van het Lauwersmeer en heb je dus 
’s ochtends het beste licht. De kijkhut hier barstte 
bijna uit de voegen want ook een groep uit 
Harderwijk had het plan opgevat voor een 
kampeerweekend met dezelfde camping als 

uitvalbasis. Desondanks werd hier veel gezien. Het 
water stond op deze plek opvallend laag waardoor 
de steltlopers tot dicht bij de hut te zien waren. De 
eerste 4 Reuzensterns van de dag werden gezien en 
de eerste Grote Zilverreiger. Met name de laatste 
bleek een vaste verschijning op de vogelplekken 
rond het meer te zijn. Bij het Jaap Deensgat ben je 
niet snel uitgekeken, er duikt steeds wel weer wat 
op. Op een paaltje verderop zat een Slechtvalk en 
een aantal keer joeg een Bruine Kiekendief de 
vogels op. Verder waren er hier over de honderd 
Lepelaars, een aantal Casarca’s, Zwarte Ruiters, 
Kemphanen en vlogen er in de verte twee late 
Gierzwaluwen. 
 

 
foto: Koene Vegter  
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De volgende stop was bij de Vlinderbalg, een 
dieper gedeelte van het Lauwersmeer en goed voor 
duikeendjes. Tussen de Kuifeenden waren hier 
enkele Tafeleenden te zien, maar Brilduikers 
konden we niet ontdekken. Bij het Oude 
Robbengat werd voor de eerste keer gerept van 
Temminck’s Strandloper. Dit had meteen de 
aandacht van de groep: wat is dat voor bijzonder 
steltlopertje, die gaan we toch wel zien vandaag?! 
Uiteindelijk liet de Temminck’s het hier toch 
afweten. Wel liet een groepje Bosruiters zich 
uitgebreid bekijken. Tussen de Brandganzen liep 
een drietal Keizersganzen. De keizerlijke 
entourage bleek te bestaan uit de nodige bastaards 
tussen Grote en Kleine Canadese en Brandganzen, 
dat heb je zo in die kringen. Een jagende Havik die 
wegdook in het Ballastplaatbos  bracht ons 
allemaal weer bij de les. In de berm keken we naar 
de rijke vegetatie met onder andere Parnassia. De 
tocht ging vervolgens richting de wadkant. Helaas 
waren we te laat om nog iets van hoogwatertrek te 
zien en tot overmaat van ramp was ook het 
restaurantje op de pier dicht. Het zicht op de 
vissersvloten van Lauwersoog en Zoutkamp in de 



haven met spectaculaire wolkenluchten op de 
achtergrond vergoedde echter veel. Na een lunch in 
één van de lokale vistenten vertrokken we richting 
de westkant van het Lauwersmeer en konden we 
met goed licht over de Ezumakeeg kijken. Hier 
lieten zich een aantal Baardmannetjes zien en zat 
het weer goed vol met eenden. Steltlopers waren er 
niet heel veel, maar mooi vooraan liepen bij elkaar 
een Bontbekplevier, een Zwarte Ruiter, een 
Bosruiter en jawel een Temminck’s Strandloper. 
Het duurde even voordat iedereen dit minuscule 
strandlopertje in de gaten had. Vervolgens was er 
de verbazing over de subtiele kenmerken die dit tot 
een Temminck’s maakten. Vogelen tot in de 
finesses. Ook hier kwam weer een Slechtvalk langs 
en waren er Reuzensterns te bewonderen, waarvan 
één uitgebreid jagend vlak voor ons neus. 
Opmerkelijk was de Fuut die eerst een Paling ving 
en wegschrokte en vervolgens met een Snoekje 
van een centimeter of 20 boven water kwam. Ook 
deze verdween in het keelgat, waarna de vogel nog 

wel een poosje rare bewegingen bleef maken. Aan 
de zuidkant van de Ezumakeeg kon er nog een 
Kluut aan de lijst toegevoegd worden, waarna 
koers werd gezet richting de Kollumerwaard. In de 
ruige gebiedjes aan de zuidkant hiervan waren 
flink wat Buizerds en Bruine Kiekendieven te zien 
en ook een paar Paapjes, Roodborsttapuiten en een 
Tapuit. Zo werd terug in Vierhuizen uiteindelijk 
het Lauwersmeer gerond. 
 
De volgende dag leverde nog wat leuke soorten op, 
maar die niet door iedereen werden gezien. Bij het 
Jaap Deensgat werd ’s ochtends een Koereiger 
gezien en scharrelden er een Porseleinhoen en 
Waterrallen in de rietrand. Langs het wad waren 
twee Kleine Zilverreigers aanwezig. De totale 
soortenlijst kwam op 108 vogelsoorten voor het 
weekend. In de loop van de ochtend ging iedereen 
weer zijns weegs. Al met al een geslaagd 
kampeerweekend! 

 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 
 
Paul Warring & Martin Townsend 2006. 
Nachtvlinders, veldgids met alle in Nederland en 
België voorkomende soorten. Tirion Natuur. 415 
p. Prijs € 39,95. 
 

 
Dit boek is een vertaling en bewerking van het tot 
nu toe beste boek over West-Europese 
nachtvlinders, namelijk Fieldguide to the Moths of 
Great Britain and Ireland, gepubliceerd in 2003. 
Voor de Nederlandstalige uitgave werden door 
Richard Lewington enkele tekeningen toegevoegd, 
waardoor nu in het boek van elke in Nederland en 

België waargenomen nachtvlinder ten minste één 
afbeelding is te vinden. Het bijzondere van de 
tekeningen van Lewington is, behalve dat ze zeer 
nauwkeurig zijn, dat zijn vlinders in ruststand zijn 
afgebeeld.  
Maar al te vaak worden nachtvlinders afgebeeld 
zoals ze vliegen en opgeprikt in verzamelingen zijn 
te zien, namelijk met de voorvleugels naar voren 
zodat ook de ondervleugels kunnen worden gezien. 
Nachtvlinders zien we echter vrijwel altijd in 
ruststand met de bovenvleugels over de 
ondervleugels heen gevouwen.  
Voor de Nederlandse bewerking werd dankbaar 
gebruik gemaakt van de kennis die aanwezig is bij 
de Nachtvlinderwerkgroep van de Vlinderstichting, 
de Werkgroep Vlinderfaunistiek en de Vlaamse 
Vereniging voor Entomologie. Hierdoor kon 
bijvoorbeeld de informatie over vliegtijd en 
waardplanten worden aangepast aan de 
Nederlandse en Belgische situatie. 
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Het heeft heel lang geduurd voordat er een goed 
boek over onze nachtvlinders verscheen. Na het 
standaardwerk Onze Vlinders van D. Ter Haar uit 
1911, waarin zowel dagvlinders als de 
macronachtvlinders werden beschreven en 
afgebeeld, was er eigenlijk geen enkel boek over 
nachtvlinders meer verschenen. Het werd dus hoog 
tijd dat de Vlinderstichting eens iets in die richting 
ondernam, te meer omdat er in 2005 voor het eerst 
een Nachtvlindernacht werd georganiseerd. 
Vermoedelijk was het grote succes van dit nieuwe 
fenomeen het laatste duwtje dat nodig was om een 



vertaling en bewerking van Fieldguide of the 
Moths of Great Britain and Ireland ter hand te 
nemen. 
De tekst van elke soort volgt een strakke indeling: 
kenmerken, gelijkende soorten, vliegtijd en gedrag, 
levenscyclus, waardplanten, habitat, voorkomen 
Nederland, voorkomen België. Beginners kijken 
natuurlijk eerst naar de prachtige, forse pijlstaarten 
en de kleurrijke beervlinders. Dit zijn maar kleine 
families vergeleken bij de zeer grote families van 
de spanners en de uilen. Juist bij deze soortenrijke 
families bepaalt de kwaliteit van de afbeelding het 
determinatiesucces. De faam van dit boek wordt 
vooral bepaald door de nauwkeurige afbeeldingen 
van al die grijze spannertjes en bruine uiltjes.  
Voor het determineren van nachtvlinders heeft het 
klassieke vlindernet niet zoveel waarde. De 
nachtvlinders moeten gelokt worden door een 
sterke lamp en een wit laken of door het smeren 
van zoetigheid op boomstammen. In het boek 
wordt daar ook aandacht aan besteed. Gelukkig is 
er geen hoofdstukje opgenomen over het 
prepareren van nachtvlinders. 
Een prachtige aanvulling op deze gids is de 
website www.vlindernet.nl .Met behulp van een 
zoekopdracht (dag- of nachtvlinder, maand, enz.) 
krijgt men een aantal mogelijkheden 
voorgeschoteld. Vervolgens kan men een plaatje 
aanclicken, waarna een prachtige pagina over de 
desbetreffende soort verschijnt. Hierop zijn een 
prima foto van de vlinder te zien, een 
verspreidingskaartje, een grafiek van de vliegtijd, 
een foto van de rups en nog veel meer. 
 
Colonel R. Meinertzhagen 1954. Birds of Arabia. 
Oliver and Boyd, Edinburg / London.  
M. Gallacher & M.W. Woodcock 1980. The Birds 
of Oman.  Quartet Books, London / Melbourne / 
New York.  
Beide boeken zijn afkomstig uit de bibliotheek van 
Jo Rampen (zie het In Memoriam elders in deze 
Strandloper). Het betreft beroemde boeken over de 
vogels van het gehele of een deel van het 
Arabische schiereiland. 
Meinertzhagen groeide op in de betere Engelse 
kringen waar hij kennis maakte met o.a. Charles 
Darwin en de filosoof Herbert Spencer. Zijn 
militaire loopbaan bracht hem in de Eerste 
Wereldoorlog naar Palestina, waar hij de beroemde 
Lawrence of Arabia ontmoette. De fascinatie voor 
woestijnen die hij in die jaren opdeed, raakte hij 
niet meer kwijt. Zijn 624 pagina’s tellende boek 
over de vogels van Arabië maakte bij verschijning 
grote indruk. Toch gingen er al snel stemmen op 
die hem van fraude beschuldigden. Hij zou gebruik 
hebben gemaakt van een nog niet voltooid 

manuscript over Arabische vogels van ene George 
Bates. Ook in andere zaken werd hij van 
frauduleuze handelingen beschuldigd waardoor 
zijn reputatie flinke deuken opliep. 
Het lijvige boek telt 19 gekleurde afbeeldingen, 53 
tekeningen en 35 verspreidingskaarten. Het is dus 
zeker geen determinatiegids voor het Arabisch 
schiereiland. Dit boek moet meer gezien worden 
als een compilatie van alles wat op dat moment 
over de vogels in dit deel van de wereld bekend 
was. De tekst per soort begint met een korte 
beschrijving van de veldkenmerken. Daarna wordt 
het verspreidingsgebied beschreven. De meest 
aandacht gaat uit naar Habits en naar ondersoorten. 
 

 
The Birds of Oman is een heel ander boek. Zodra 
men dit boek doorbladert, is duidelijk dat dit wel 
een boek is waarmee de waargenomen vogels wel 
op naam gebracht kunnen worden. Meteen vallen 
de mooie tekeningen van Martin Woodcock op, de 
illustrator die later veel eer zou inleggen met zijn 
werk voor de boekenserie The Birds of Africa. Wat 
dit boek zo bijzonder maakt is het feit dat het tot 
stand kwam op verzoek van de sultan van Oman 
die ook alle kosten voor zijn rekening nam. Een 
prachtige foto over de gehele pagina toont deze 
uitzonderlijke Arabische leider in vol ornaat. 
Sultan Qaboos Bin Said schreef ook het voorwoord 
waarin hij benadrukt hoe belangrijk 
natuurbescherming is. In het hoofdstuk over de 
landschappen van Oman zijn twaalf prachtige 
foto’s opgenomen die ook groene landschappen 
tonen waarvan je het bestaan op het Arabisch 
schiereiland nauwelijks voor mogelijk houdt. 
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Bij het bekijken van de prachtige afbeeldingen 
verbaas je je telkens weer over de vele noordelijke 
soorten die dit zuidelijke land weten te bereiken. 
Dat er verschillende soorten bijeneters en 
nachtzwaluwen staan afgebeeld spreekt voor zich, 
maar ook vinden we hier platen met  Fuut, 
Kolgans, Pijlstaart, Zwarte Zee-eend, Scholekster 
en Goudplevier.  

http://www.vlindernet.nl/


Dagboek van een Noordwijks gierzwaluwpaar (2) 
 
Hein Verkade 
 
In ‘de Strandloper’ van september 2001 werd 
verslag gedaan van het wel en wee van een 
Noordwijks gierzwaluwpaar. Deze vogels hadden 
hun intrek genomen in een nestkastje op onze 
schuurzolder aan de Douzastraat. In de jaren 
daarna bracht het paartje steeds enkele jongen 
groot. Het broedseizoen van 2006 leek ook weer 
volgens het boekje te gaan verlopen.  
 
Op 15 april wordt de eerste grote groep 
gierzwaluwen gemeld vanaf de telpost in Breskens. 
Pas 11 dagen na deze aankondiging verschijnt een 
groep broedvogels boven Noordwijk-Binnen. In de 
daarop volgende dagen worden de oude 
nestplaatsen weer bezet. Zo ook nestkastje A in de 
Douzastraat. Ondanks een aanbod van 9 identieke 
kastjes wordt alleen kastje A ieder jaar door een 
paartje gierzwaluwen gebruikt om te broeden. Op 6 
mei ’s avonds laat liggen beide broedvogels te 
slapen in het kastje.  
De eerste helft van mei is het iedere dag stralend 
weer met temperaturen tot boven de 25 graden.  
Prima weer voor gierzwaluwen.   
Gunstige weersomstandigheden direct na aankomst 
van de broedvogels zorgen meestal voor een snelle 
eileg.  Dit gebeurt al op 14 mei. Twee dagen later 
is het legsel van drie eieren compleet en kan het 
broeden beginnen.  
Inmiddels  heeft een nieuw paartje interesse  voor 
een nestkastje aan de andere zijde van het dak. Het 
heeft 7 jaar geduurd voor een tweede paartje in een 
nestkast blijft slapen! Voorzichtig worden zij 
gevolgd. Zij zijn nog niet erg honkvast. ’s Morgens 
zitten zij in kast J  en ’s avonds blijken zij in E te 
slapen. Maar ja, met zo’n uitgebreid aanbod aan 
onderkomens heb je het voor het kiezen. Het 
seizoen heeft een voorspoedige start en stilletjes 
wordt aan een tweede broedsel gedacht........ 
Half mei verandert het weer. Het waait nu uit 
westelijke richting en de temperatuur daalt. Meer 
wind betekent minder voedsel (vliegende insecten) 
maar meer nestmateriaal in de vorm van 
ronddwarrelende donsveertjes. Zoals gewoonlijk 
zit een broedvogel op het nest in kast A. Een 
tweede vogel vliegt kast B ernaast binnen met een 
bek vol witte donsveertjes. Verdwaasd schuifelt hij 
enige rondjes door de kast en vliegt weer naar 
buiten. Direct verschijnt de vogel in kast A en 
duwt de broedende vogel van het nest. Al draaiend 
plakt hij de veertjes met speeksel op de nestrand. 
Het is niet de eerste keer dat een broedvogel uit 

kast A eerst kast B binnenvliegt en daarna naar A 
teruggaat.  Of dit per ongeluk of bewust gebeurt is 
niet duidelijk.  
Het weer blijft verslechteren. Het waait steeds 
harder en het wordt kouder. Het nieuwbakken 
paartje aan de oostzijde van het dak heeft nog geen 
broedsel. Zij zijn dus niet gebonden aan een nest.  
Eerst verdwijnt er één vogel, waarschijnlijk 
vertrokken naar warmer oorden met meer voedsel. 
De tweede verschijnt nog wel twee nachten in een 
kastje om er te slapen. Deze vogel is onrustig en 
roept regelmatig, kennelijk op zoek naar zijn 
wederhelft. Het slechte weer houdt aan en ook de 
tweede vogel geeft er de brui aan. Naar 
verwachting zullen zij met mooi weer wel weer 
terugkeren........ 
Anders is de situatie bij het broedpaartje in kastje 
A. Zij zijn gebonden aan hun nest en blijven trouw 
broeden. Het nest is wel af en toe verlaten omdat 
beide vogels op zoek zijn naar het schaarse 
voedsel. De koude noordwestenwind beukt 
dagenlang op het dak en de kou is door het 
nestkastje heen voelbaar. Steeds vaker en langer 
verlaten de gierzwaluwen het nest om nog wat 
insecten te vangen.  Je voelt dat deze situatie niet 
lang kan voortduren. Het is eind mei en de 
temperatuur komt overdag niet meer boven de elf 
graden. De drie witte eitjes blijven urenlang 
onbebroed liggen. Wanneer het donker wordt 
komen beide vogels gelukkig weer op het nest 
terug. Zij lijken versuft, aan het eind van hun 
latijn..... 
Op 2 juni ’s morgens liggen er twee eitjes naast het 
nest, de derde is helemaal verdwenen en er is geen 
vogel te bekennen. Gespannen wordt ’s middags 
weer poolshoogte genomen, maar helaas blijft de 
situatie ongewijzigd. Twee weken geleden werd 
nog aan twee paartjes gedacht, maar nu lijkt zelfs 
de hoop op één broedsel vervlogen.......... Toch 
wordt de moed niet opgegeven en ’s avonds weer 
op de schuurzolder gepost. Het wordt donkerder en 
donkerder maar nog steeds is er geen vogel te 
bekennen. Op het moment dat ik wil vertrekken 
klinkt ineens de bekende klap van een 
binnenvliegende gierzwaluw, meteen gevolgd door 
een tweede. Zij gaan samen op het nest zitten, met 
de eitjes ernaast. Gelukkig zijn ze er nog. De dagen 
daarop slaapt het paartje iedere nacht op het nest. 
Wel verdwijnen de losse eitjes één voor één uit de 
nestkast.  
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Het weer knapt zienderogen op, het wachten is op 
de terugkomst van het nieuwe paartje.   



Het is inmiddels drie dagen zomers weer maar de 
kastjes aan de oostzijde blijven leeg.  
Waar is dit paartje gebleven? Heeft het soms een 
ander onderkomen gevonden? Iets verder denkend 
komt zelfs de vraag op of er wel woningnood 
onder gierzwaluwen bestaat. Tenslotte is het 
paartje niet teruggekeerd en blijven de 8 overige 
kastjes al zeven jaar onbewoond.  
Door de trouw aan hun nestkastje gloort de hoop 
op een vervolglegsel in kastje A.  Op 13 juni, elf 
dagen na het verlaten van het eerste broedsel, ligt 
er een nieuw eitje in het nest!  De kans op succes 
loopt drie dagen later alweer een flinke deuk op. Er 
zit een oudervogel op het nest maar er ligt weer 
een eitje naast. Wat is er aan de hand? Zit de 
oudervogel op een leeg nest of ligt er een tweede 
eitje? Is het een ongelukje en moet het eitje terug 
worden gelegd?  De afspraak om niet in te grijpen 
wint het toch weer, en alles wordt verder in 
spanning afgewacht. Twee dagen later wordt het 
nog vreemder. Bij aankomst blijkt er een eitje in 
het nest te liggen, een tweede eitje en de 
broedvogel ernaast..... Gelukkig is het warm, 
waardoor het eitje in het nest niet zo snel af zal 
koelen. Het is een merkwaardig gezicht...   
De volgende dag is alles weer normaal. 
Er volgt een lange periode van broeden. 
Regelmatig plakt de broedvogel donsveertjes op de 
rand van het nest. Het losse eitje ernaast verdwijnt 
dit keer niet maar ligt wel telkens op een ander 
plek in de nestkast.  
Op 2 juli is het smoorheet, het is dit jaar alles of 
niets. Ondanks de hitte wordt er onverstoorbaar 
verder gebroed. Het blijft heet en windstil. Op 5 
juli ‘s morgens waait er ineens een briesje over de 
zolder en rommelt het in de verte. Het einde van de 
hittegolf nadert. ’s Avonds is het flink afgekoeld 
en er is leven in het nestje!  De oudervogel wiebelt 
en er zijn zachte piepjes te horen. Er is verder nog 
niets te zien.  
De volgende dag reizen we af richting het Zwarte 
Woud. Onderweg rekenen we uit wanneer het 
jonge vogeltje uit zou kunnen vliegen. Dat moet zo 
rond 14 augustus worden, dat wordt dus een 
latertje dit jaar. Tijdens onze vakantie wordt het 
ene na het andere hitterecord gebroken, zowel in 
Zuid-Duitsland als in Nederland.  
Dan wordt je ook nieuwsgierig hoe het op de hete 
zolder in de Douzastraat allemaal gaat. Sommige 
deskundigen gaan ervan uit dat jonge vogels dan 
de neiging hebben om uit wanhoop maar uit het 
nest te springen, een wisse dood tegemoet. 
Ondertussen genieten wij met volle teugen van het 
zomerse weer.  
Een oude wens gaat in vervulling, een bezoek aan 
de kolonie alpengierzwaluwen in Freiburg. 
Decennia lang was dit de meest noordelijke 

broedplaats van de grotere broer van de 
gierzwaluw.  
Vanaf verschillende terrasjes wordt de lucht in de 
gaten gehouden. Na zonsondergang is het raak op 
de Rathausplatz. Rond de toren van de Kirche St. 
Martin  vliegen dichte groepjes ratelende 
alpengierzwaluwen. Het kenmerkende geluid komt 
met gemak boven de zomerse avonddrukte uit. Met 
de voeten in de verkoelende beekgootjes zien ook 
Janneke en Floortje dat ze één voor één hetzelfde 
hoekje van de torenspits binnenvliegen. In 
tegenstelling tot de gewone gierzwaluw verdedigt 
de alpengierzwaluw de ingang van zijn nestholte 
niet tegen soortgenoten. Het gevolg is dat ze 
allemaal van dezelfde ingang gebruik kunnen 
maken en vermoedelijk gezellig met z’n allen op 
de vloer van de torenspits broeden. Het wordt 
donker en ook de laatste alpengierzwaluw 
verdwijnt. Het is nog steeds 30 graden, wat moet 
het ongelofelijk heet zijn in de torenspits...... 
 
Op de terugweg naar huis staat de thermometer in 
de auto steeds rond de 36 graden Celsius. Hoe zou 
het met de jonge gierzwaluw in Noordwijk zijn? 
Treffen we straks een gebraden kuiken of een lege 
nestkast aan?  Thuisgekomen is de eerste gang 
richting de schuurzolder. Daar blijkt  een jonge 
gierzwaluw vol in het dons naast de nestkom te 
zitten.  
 

 
foto Jan Jacobs  
 
Hij trotseert de tweede hittegolf door zijn bek wijd 
open te zetten. Het wordt nu tijd om aan het ringen 
van de jonge vogel te gaan denken. Dit gebeurt in 
samenspraak met Jan Jacobs.   
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Hij heeft in de Prins Bernhardstraat een laat 
broedsel met twee jongen die precies even oud zijn 
als die in de Douzastraat. Bij hem betreft het een 
eerste legsel met een late start. Op 28 juli komt 
Hans Vader ringen. Het jong blijkt moddervet en 
groeit  goed dankzij het mooie weer. Er zijn veel 



insecten in de lucht en er is maar één maagje te 
vullen. 

 

 
Hans  Vader bezig met ringen. foto: Jan Jacobs 
 
’s Avonds wacht een onaangename verrassing. 
Slechts één oudervogel keert terug op het nest. 
Waar is de ander gebleven? Het is inmiddels eind 
juli en de meeste vogels gaan richting Afrika. 
Heeft de trekdrang het gewonnen van de 
ouderzorg? Of heeft hij gezien dat de andere vogel 
het voeren van één jong gemakkelijk aankan. Een 
derde optie is dat de vogel dood is.  Natuurlijk kan 

als laatste een verstoring door het ringen worden 
genoemd. Dit is onwaarschijnlijk want de 
oudervogels waren tijdens het ringen niet in de kast 
aanwezig. Maar goed, het feit ligt er en we zullen 
zien hoe het allemaal verder gaat lopen. Het jong 
moet nog ruim twee weken in het nest blijven 
voordat hij volgroeid is en uit kan vliegen. Dan 
moet de overgebleven oudervogel wel trouw 
blijven voeren en het weer ook meewerken.  
 
Dat laatste zal niet lukken. De eerste dag van 
augustus slaat het weer drastisch om. Na een 
recordhete en droge juli betalen we in augustus het 
gelag. Iedere dag regent het tropisch hard. 
Voedingsbron voor deze buien is een heel warme 
Noordzee. De oudervogel krijgt het moeilijk en 
blijft steeds langer weg om voedsel te zoeken. 
Wanneer hij in de schemer eindelijk binnenvliegt 
wordt er even snel gevoerd en vliegt onmiddellijk  
weer naar buiten. Je vraagt je af of dat nog zin 
heeft want de gierzwaluw is een oogjager. Binnen 
enkele minuten is hij dan ook weer terug, terwijl 
het jong blijft bedelen......... De regent houdt aan en 
het is iedere avond spannend of de oudervogel 
weer terugkomt. Soms is al het zó donker dat je 
alleen aan de kenmerkende klap en het bedelen van 
het jong hoort dat hij is binnengevlogen. De vogels 
zitten steeds naast elkaar in de nestkom alsof het 
een broedpaartje betreft.  
Het is inmiddels 13 augustus. Eindelijk een rustige 
dag weer met zon. De voorspellingen zijn niet best. 
Voor de dag erop worden weer langdurig zware 
buien voorspeld. De jonge vogel zit in de doorgang 
langdurig naar buiten te turen. Het lijkt een gunstig 
moment om uit te vliegen tussen de buien door. 
Ruim anderhalf uur zit hij in de doorgang en lijkt 
soms de sprong te willen maken. Het is tijd voor 

het avondeten en ga richting 
huis. Het nieuws meldt dat de 
eerste regen Zeeland al heeft 
bereikt. Dus direct na het eten 
weer naar de zolder. De vogel 
blijkt gevlogen! Het is windstil 
en het zonnetje schijnt door de 
sluierbewolking. Alleen het 
gekrijs van een zilvermeeuw 
doorbreekt de stilte. Stilte voor 
de volgende storm.....  
Het is een merkwaardig 
seizoen geweest. De zomer van 
2006 gaat de boeken in als één 
van de allermooiste zomers 
ooit. Toch zullen de 
gierzwaluwen er heel anders 
op terugzien. De zomer van de 
strijd met het slechte weer....... 
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UILSKUIKENS 
 
Enkele weken geleden vertelde Fred Koning in een 
vrijwilligersbijeenkomst iets over de roofvogels en 
de uilen in de duinen van de Amsterdamse 
Waterleiding. Al meer dan veertig jaar wordt door 
hem onderzoek naar het voorkomen en broeden 
van deze vogels gedaan. In die periode maakte hij 
tal van veranderingen in het aantal en de soorten 
die er voorkomen mee. Zo zag hij de Buizerd en de 
Havik als broedvogel komen en de Ransuil vrijwel 
verdwijnen. Het Steenuiltje had al voor het begin 
van zijn onderzoek het veld geruimd. In 1990 
schreef Koning, samen met de voormalige bioloog 
van de AW-duinen, Gert Bayens, een boek over de 
uilen in de duinen.  
Ondanks de genoemde veranderingen is het boek 
nog steeds lezenswaardig.       
Vooral aan zijn ervaringen met Bosuilen besteed 
Koning in het boek veel aandacht. Voor deze 
vogels plaatste hij een groot aantal nestkasten en 
controleerde deze kasten vrijwel wekelijks. Op 
deze wijze verkreeg hij een schat aan gegevens, 
onder andere door het ringen van zowel de oude 
als de jonge vogels in de kasten. Dat de kasten 
door de uilen graag worden gebruikt blijkt wel uit 
een overzichtje in het boek. Tachtig procent van de 
populatie in de AW-duinen broedt in een nestkast. 
Door het ringen van de vogels kreeg hij tevens 
inzicht in de doodsoorzaken van Bosuilen. 
Verreweg de meeste vogels komen buiten de 
duinen aan hun eindje. Dood gevonden of 
verongelukt in het auto- en treinverkeer.   
 De komst van de Havik als broedvogel, overigens 
nadat het boek was uitgekomen, bracht grote 
veranderingen. Er broeden nu iets minder van tien 
paren Haviken in de AW-duinen, die niet alleen de 

Kauwen en Eksters, maar ook de Bosuilen het 
leven zuur maken. Jonge en oude vogels vallen aan 
deze rovers ten prooi, zelf zoveel dat de stand met 
vogels van buiten de duinen wordt aangevuld.  
Dezer dagen kreeg ik wat oude gegevens over 
roofvogels in de duinen tussen Zandvoort en 
Noordwijk in handen. In het midden van de 
negentiende eeuw maakte een zekere Wickevoort 
Crommelin korte metten met roofvogels in het 
duin. Hij beschouwde roofvogels als ongedierte, 
dat kort gehouden moest worden. Nadat hij die 
levensbeschouwing eerst zelf in praktijk bracht, 
liet hij, nadat hij blind geworden was, de vogels 
door zijn jachtopzichters schieten.  
Zo liet hij in 1869 in een verslag aan het museum 
in Leiden weten dat hij over de zeven/acht jaar 
daarvoor 450 Sperwers en 360 Kiekendieven van 
zijn schutters mocht ontvangen. Een deel van deze 
buit staat nu nog steeds in de kasten van Naturalis 
naar de kamfer te stinken. 

 
 
 
Nog even terug naar de uilen. In de genoemde 
lezing deed Koning verslag van een broedgeval 
van een Bosuil in een kast. Het beest zat bij enkele 
controles netjes op haar eieren, tot hij bij een 
volgend bezoek een kauw broedend in de kast 
aantrof.  
De ontknoping van dit raadsel kwam na het 
broedseizoen, toen de kast werd schoongemaakt. 
De Uil was zo broedvast geweest dat ze was 
blijven zitten toen een Kauw nestmateriaal boven 
op haar de kast in ging slepen. Uiteindelijk werd ze 
zo door het nest, de eieren en de Kauw bedekt en 
vond de dood. Met recht: een Uilskuiken! 
 
W.Andelaar   
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Aankomst zomergasten 2006 
 
De tabel geeft een overzicht van de aankomstdata van zomergasten in Noordwijk in 2006. De figuur 
ernaast geeft een indruk van hoe vroeg of hoe laat de vogels waren dit jaar. De doorgetrokken lijn 
geeft de gemiddelde aankomstdata van zomergasten in Noordwijk in 1989-2005. De stippen laten 
de aankomstdatum in 2006 zien. Soorten met stippen links van de lijn waren relatief vroeg, soorten 
met stippen rechts relatief laat. In de figuur is te zien dat de koude start van het voorjaar in maart 
leidde tot aankomst van soorten rond of na de gemiddelde datum. De Grutto was bijvoorbeeld laat 
dit jaar. Vanaf april, met de omslag naar een relatief warm voorjaar, zien we juist veel vroege 
aankomsten. Boompieper, Nachtegaal en Gele Kwikstaart waren allemaal vroeg. De soorten die in 
mei arriveren zoals Spotvogel en Bosrietzanger zaten wel meest rond de gemiddelde datum. 
 
Aankomst gegevens zijn verzameld door Ab Steenvoorden 
 

 
   
Grutto 09-03 
Tjiftjaf winter 
Roodborsttapuit winter 
Zwartkop winter 
Zomertaling 24-03 
Grote Stern 23-03 
Zwarte Roodstaart 24-03 
Fitis 31-03 
Tapuit 24-03 
Boerenzwaluw 02-04 
Oeverzwaluw 15-04 
Beflijster 08-04 
Visdief 27-03 
Boompieper 03-04 
Nachtegaal 05-04 
Sprinkhaanzanger 09-04 
Gekraagde Roodstaart 03-04 
Braamsluiper 22-04 
Koekoek 17-04 
Huiszwaluw 04-04 
Gierzwaluw 13-04 
Grasmus 16-04 
Paapje 30-04 
Gele Kwikstaart 02-04 
Dwergstern 16-04 
Tuinfluiter 27-04 
Zwarte Stern 16-04 
Zomertortel 20-04 
Kleine Plevier 09-04 
Boomvalk 23-04 
Engelse kwikstaart 06-05 
Kleine Karekiet 23-04 
Spotvogel 09-05 
Wielewaal 12-05 
Bosrietzanger 21-05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16 

soort                            aankomst 2006             feb              mrt               apr                mei 



Herdenking Linnaeus 2007 
 
Oud Nieuws, Kees Verweij 
 
Binnen deze rubriek wil ik graag iets over de 
bekende botanicus Linnaeus vertellen, wiens 
geboortedag vooral in zijn geboorteland Zweden in 
2007 groots zal worden gevierd. 
 

 
Maar wat doet deze man hier in de Strandloper? 
De aanleiding hiertoe vond ik in een bezoek aan de 
universiteitsstad Uppsala, enkele weken geleden. 
Daar raakte ik in contact met het genootschap, dat 
verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud 
van de botanische tuin te Uppsala en het 
buitenverblijf van Linnaeus te Hammarby, even 
buiten Uppsala. Men was daar ook duidelijk 
geinteresseerd in de periode, waarin Linnaeus in 
Nederland heeft gewoond en men vroeg mij of ik 
daarover wat gegevens zou kunnen verzamelen en 
verder  zou kunnen nagaan, wat er in Nederland 
aan zijn herdenking gedaan zou worden. 
Naast zijn werk in Zweden, heeft Linnaeus ook 
enkele jaren in Nederland gewoond en gewerkt. 
Toen hij in 1735 uit Zweden vertrok op weg naar 
Nederland, kwam hij eerst in Amsterdam aan. Daar 
liet hij een aantal manuscripten en andere uitgaven, 
die hij al in Zweden had geschreven, drukken en 
uitgeven. Het belangrijkste werk, dat hij op dat 
moment liet uitgeven, was de Systema naturae, dat 
hem al vrij spoedig wereldberoemd maakte.  
Op donderdag 23 juni 1735 kwam hij in 
Harderwijk aan. Harderwijk was toen nog een 
universiteitsstad en daar wist hij binnen 6 dagen te 
promoveren. Hij ontving er zijn graad “na een zeer 
loffelijke verdediging van zijn verhandeling der 
tusschenpoozende koortsen”. Daarna reisde hij 

naar Leiden, waar hij zich bij de universiteit op 3 
september van dat jaar liet inschrijven als student 
medicijnen. En zo raakte hij langzamerhand in 
contact met de befaamde medicus en botanicus 
Boerhaave, die voor Linnaeus steeds een groot 
voorbeeld is geweest. 
Op een gegeven moment raadde Boerhaave hem 
aan, in dienst te gaan bij de heer Clifford, een rijke 
zakenman en bankier, die destijds woonde op het 
buitengoed de Hartekamp te Bennebroek 
/Heemstede. In de eerste plaats was het de 
bedoeling dat Linnaeus daar zou gaan optreden als 
lijfarts van Clifford, maar al spoedig werd hij meer 
ingeschakeld bij het inventariseren en benoemen 
van diens uitzonderlijk grote collectie uitheemse 
gewassen en dieren. Over deze werkzaamheden 
heeft hij zijn prachtige werk Hortus Cliffortianus 
gepubliceerd. Begin 1739 keerde Linnaeus in 
Zweden terug. Na twee jaar in Stockholm als arts 
gepraktiseerd te hebben werd hij in 1741 professor 
in Uppsala en verrichtte daar zijn biologische 
arbeid, totdat hij in 1778 overleed. 
Linnaeus heeft weliswaar niet zo heel lang in 
Nederland vertoefd, maar het was wel een van zijn 
meest vruchtbare perioden.. We realiseren ons, dat 
hij een hele tijd ook in onze betrekkelijk nabije 
omgeving heeft gewerkt en onderzoek heeft 
gedaan. Zo lezen we bijvoorbeeld in de Flora VII 
Provinciarum Belgii Foederati Idigrena van David 
de Gorter uit 1786 enkele vondsten, die Linnaeus 
volgens hem in onze omgeving heeft gevonden en 
onderzocht. Verder ben ik hier en daar aan het 
informeren, wat Linnaeus nog verder in onze 
omgeving heeft gedaan. Er moet beslist nog wel 
meer over hem bekend zijn en er zal zeker het 
komend jaar nog wel meer over hem gepubliceerd 
worden. 
Inmiddels heb ik begrepen, dat in al de plaatsen, 
waar Linnaeus in Nederland is geweest 
(Harderwijk, Leiden, Amsterdam, Heemstede / 
Bennebroek), het volgend jaar bepaalde activiteiten 
zullen worden georganiseerd. De Zweedse 
ambassade vervult hierbij een coördinerende rol. In 
ieder geval de moeite waard om hier naar uit te 
kijken! 
Wie wat meer te weten wil komen over het leven 
en werken van deze grote botanicus, kan o.a. de 
volgende publicaties raadplegen: 
- W. Blunt, The Complete Naturalist, A life of 
Linnaeus, Londen 2001, 
- K. Hagberg, Carl Linnaeus, De Bloemenkoning, 
Amsterdam 1964, 
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- D. Black, Carolus Linnaeus Reizen, Amsterdam 
1979. 



Wat nog een bloei, eind oktober! 
Jelle van Dijk 
 
Nog voordat oktober 2006 ten einde liep vertelden de meteorologen ons al dat de oktobermaand van dit jaar 
de op één na warmste oktobermaand ooit zou worden. Dit bracht mij op het idee om tijdens een paar 
duinwandelingen op 29 en 30 oktober eens alle soorten op te schrijven die nog in bloei stonden. In hoeverre 
dit lijstje bijzonder lang is, moet natuurlijk in minder extreme oktobermaanden nog blijken.  
Natuurlijk staan er soorten op die in vorstvrije winters eigenlijk altijd nog wel te vinden zijn zoals Klein 
kruiskruid, Vogelmuur en Straatgras. Verder staan er wat soorten op waarvan ik me herinner dat ze bij zacht 
weer ook in andere jaren tot de jaarwisseling bloeiend kunnen worden aangetroffen. Hierbij is te denken aan 
Witte dovenetel, Paarse dovenetel en Dagkoekoeksbloem. Bij dit rijtje heeft zich de nieuwkomer 
Bezemkruiskruid gevoegd. Deze soort werd in 1989 voor het eerst in Noordwijk aangetroffen. Deze 
zuidelijke soort heeft de laatste tien jaar stormenderhand ons land veroverd en bloeit tot in november nog 
volop in tientallen kilometers snelwegberm. 
Natuurlijk vind je bij zo’n speurtocht soorten die meestal wel tot in september in bloei staan en die dit jaar 
door het zachte oktoberweer hun bloeiperiode verlengd hebben. Daarbij is te denken aan Slangenkruid, 
Overblijvende ossentong, Duinaveruit, Echt bitterkruid, Strandduizendguldenkruid en Parnassia. 
De opvallendste bloeier tijdens de wandelingen was toch wel de Sikkelklaver. Deze zeldzame soort groeit in 
twee grote pollen van elk ruim een vierkante meter in de duinen langs de Northgodreef.  De plant raakt begin 
mei in bloei en normaliter zijn er tot in september nog wel wat bloemetjes te vinden. Nu waren beide plekken 
geheel diepgeel van de honderden bloempjes alsof het voorjaar was. Andere soorten die ik niet direct 
verwacht had waren Wilde liguster, Zeepkruid, Grote tijm en Klein vogelpootje. 
De onderstaande lijst is alfabetisch gerangschikt om het zoeken te vereenvoudigen. Meestal worden 
plantenlijstjes in de volgorde van Heukels’ Flora van Nederland gegeven. In de laatste (23e) druk is de tot nu 
toe bij velen vertrouwde volgorde rigoureus overboord gezet. Vandaar ditmaal een op alfabet gerangschikte 
lijst. 
 
Akkerkers 
Akkerkool 
Basterdklaver 
Bezemkruiskruid 
Canadese fijnstraal 
Dagkoekoeksbloem 
Dauwbraam 
Doornappel 
Drienerfmuur 
Duinaveruit 
Duizendblad 
Dwergbies 
Echt bitterkruid 
Gekroesde melkdistel 
Gevlekte dovenetel 
Gewone berenklauw 
Gewone hoornbloem 
Gewone melkdistel 
Gewone ossentong 
Gewoon biggenkruid 
Gewoon varkensgras 
Glad walstro 
Greppelrus 
Grote tijm 

Grote zandkool 
Harig knopkruid 
Hazenstaart 
Hemelsleutel 
Hopklaver 
Jacobs kruiskruid 
Kaal knopkruid 
Klein kaasjeskruid 
Klein kruiskruid 
Klein streepzaad 
Klein vogelpootje 
Kleine brandnetel 
Kleine leeuwentand 
Kleine zandkool 
Koolzaad 
Kromhals 
Kropaar 
Madeliefje 
Melganzevoet 
Middelste teunisbloem 
Moeraskers 
Muurganzevoet 
Overblijvende ossentong 
Paardenbloem 

Paarse dovenetel 
Parnassia 
Reukeloze kamille 
Robertskruid 
Rode klaver 
Rood guichelheil 
Sikkelklaver 
Slangenkruid 
Stinkende ballote 
Straatgras 
Strandduizendguldenkruid 
Uitstaande melde 
Vertakte leeuwentand 
Vlasbekje 
Vogelmuur 
Watermuur 
Wilde liguster 
Wilde peen 
Witte dovenetel 
Witte klaver 
Zandblauwtje 
Zeepkruid 
Zegekruid 
Zwarte nachtschade 
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RECORDS OP VLIELAND 
 

Koene Vegter 
 
De aanwas naar de jaarlijkse waddenexcursie 
verliep dit keer slechts mondjesmaat. Leden van de 
Natuur- en Vogelvereniging Noordwijk spoedden 
zich in diezelfde periode naar Falsterbo, Istanbul of 
Lauwersoog en het duurde tot in de eerste week 
van september dat penningmeester/organisator 
Koene Vegter met 23 deelnemers ternauwernood 
zijn financiële breakeven point bereikte. Voor al 
deze getrouwen lag een ondanks de oostenwind 
niet echt vogelrijk, maar dank zij diezelfde wind 
wel uiterst aangenaam waddenweekend in het 
verschiet, dat zijn beslag kreeg van 8 tot 10 
september. 
 

 
foto: Koene Vegter  
 
Het begin was veelbelovend met de signalering 
van een Kleine Jager langs de Afsluitdijk en een 
groepje Regenwulpen, tegen een ondergaande zon 
waargenomen vanaf de fraaie nieuwe catamaran op 
weg naar Vlieland. Op de boot werd ook 
kennisgemaakt met een groepje SOVON-
vrijwilligers, vanwege de springvloed op weg naar 
een van de vierjaarlijkse wadvogeltellingen. Wij 
zullen ze later nog terug zien om de resultaten te 
vernemen. 
De zaterdagochtend begon met een fraai uitzicht 
over het nabij ons onderkomen het Twest Endt 
gelegen wad en de geluiden van tutterende 
Steenlopers en luid roepende Grote Sterns. Daarna 
de traditionele fietstocht richting Posthuys, 
Posthuiswad en Kroon’s polders. Zo halverwege 
ontdekte Joop Kortselius een nabij de waddijk wat 
sneu voortdobberende Zeekoet, die als ware het op 
een plaatje nu eens goed te onderscheiden was van 
de Alk, maar die toch diezelfde dag nog als 
overleden geboekt moest worden. 

Vanaf de dijk tussen wad en polder viel vooral aan 
de polderkant een grote rijkdom aan vogels te 
bewonderen; een groep van ruim 200 Lepelaars, 
nerveus bewegend vanwege de nu snel naderende 
trek, een nog groter kluwen Kluten en verspreid 
daartussen een tiental gracieus rondstappende 
Kleine Zilverreigers. Scherend en zwemmend 
overal Wintertalingen, Pijlstaarten, Smienten, 
Watersnippen, Tureluurs, Rosse Grutto’s, 
Slobeenden en Bergeenden. Ook de roofvogels 
lieten niet verstek gaan met de waarneming van 
Buizerd, Bruine Kiekendief, Torenvalk en 
Sperwer, met nog aarzeling over een vrouwtje 
Blauwe kiekendief. Kortom een paradijselijk beeld 
en voor wie dat nog niet genoeg was viel met enig 
geduld een groepje tussen de rietstengels heen en 
weer buitelende Baardmannetjes waar te nemen. 
Zoveel moois deed de koffie met cranberrygebak 
bij het Posthuys haast vergeten en toen die 
behoefte weer opkwam was het door het mooie 
weer daar dermate druk geworden dat ons groepje 
maar besloot naar het nabijgelegen duin te 
verkassen om daar van een eenvoudige broodlunch 
annex waarneming over zee te genieten.  
 

 
foto: Mariska de Graaff  
 
Al snel naderde daar vlak achter de branding ook 
onze beloning in de vorm van een snel 
voortwiekend groepje van een viertal Kleine en 
een tweetal Grote Jagers, prachtig zwart tegen het 
blauw afgetekend.  
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Inmiddels werd in de loop van de dag wel duidelijk 
dat de vanwege wind verwachte influx van allerlei 
zangers en roofvogels toch veel minder plaats vond 
dan voorspeld. Mogelijk mede hierdoor ontstond 
de ruimte om ook aan andere aspecten van de 
natuur aandacht te besteden. Zo maakte Joop 
Kortselius melding van de Groene Knolorchis, 
ontdekte Mariska de Graaff de Prachtvlamhoed en 



kon Wim Kuijper, die zelf merkwaardig 
voortkruipend over het Kroonse polderpad 
gesignaleerd werd, meedelen dat het hier een 
geslaagde actie betrof om het Muizenoortje op te 
sporen; een slak levend op het grensgebied van 
land en zee. 
 

 
foto: Koene Vegter  
 
Zoveel research maakt natuurlijk hongerig en de 
traditionele macaronimaaltijd liet zich begeleid 
door flesje Palm of glaasje wijn dan ook goed 
smaken. De daarop volgende even traditionele 
waddenquiz was om geheel valabele redenen door 
de organisatoren afgezegd, maar stamgastbezoeker 
Anne Hueber liet dit niet op zich zitten en draaide 
met enige hulp van bezoekerscentrum De 
Noordwester ter plekke een vervangende quiz in 
elkaar zodat ook dit educatief-sociaal gebeuren niet 
verloren ging.  
Gelijk werden ook maar de organisatoren van de 
quiz voor de waddenexcursie van 2007 benoemd in 
de persoon van Jenny Deelder en Mariska de 
Graaff. 
De volgende dag kon de expertise van de groep 
getest worden toen een door een overvliegend 
vogelgroepje heen rijdende politiewagen aan de 
kant een klein bruinig vogellijkje achterliet.  
Een eerste oppervlakkige schouw deed een 
huismus vermoeden, maar nauwkeuriger 
bestudering van vooral het verenkleed leidde op 
gezag van Jaap Deelder tot de diagnose vrouwtje 
Kneu, een vaststelling die later op de dag bevestigd 
kon worden op het ringstation en door oud-
voorzitter Willem Baalbergen. Fred Leenart nam 
op zich het lijkje naar Naturalis in Leiden te 
transporteren.  
Bij de Kroon’s polders ontmoetten wij opnieuw de 
SOVON-tellers, die trots konden melden dat de 
vorige dag een totaal aan 358.000 wadvogels had 
opgeleverd, een duizelingwekkend aantal waarmee 
het vorige record meteen met zeker 100.000 was 

overtroffen. Hierbij past wel de kanttekening dat 
enkele enorme wolken Bonte Strandlopers alleen al 
de score met zo’n 150.000 hadden opgejaagd. 
Verder vooral Kanoet, Rosse Grutto en Wulp.  
Ook meldden zij nog de waarneming van een 
juveniele Roodpootvalk, een eveneens juveniele 
Grauwe Klauwier, een Slechtvalk en een 
Smelleken. Verder constateerden ook zij minder 
aanvoer dan verwacht; een beeld dat ook heerste in 
het achter de polder gelegen trekvogel ringstation, 
waar slechts sprake was van een Zwartkop en een 
Kleine Karekiet.  
Wel kon men hier voor € 7.50 een trekvogel 
sponsoren, voor welk bedrag 50 vogels geringd 
worden waarbij je bericht krijgt als er een 
teruggemeld wordt, wat weliswaar slechts in een 
paar promille van de gevallen gebeurt maar wat bij 
de aanwezigen toch tot enige sponsoring leidde.  
 

 
foto: Mariska de Graaff  
 
Inmiddels was het tijd geworden voor een koel wit 
biertje met saladewrap in ’t Badhuys en toen daar 
nog slechts een op de schouder van een bezoeker 
verblijvende Roodstaartpapegaai gespot kon 
worden, was het duidelijk dat het beter was om 
maar richting boot en huiswaarts te gaan.  
Gelukkig kon bij het wad nog een Boomvalk en 
een Roodkeelduiker worden waargenomen 
waarmee dit fraaie Vlielandweekend, ondanks het 
wat schamele laagterecord van 85 vogelsoorten, 
toch nog in stijl kon worden afgesloten. 
 
Voor volgend jaar staat ons in de loop van 
september opnieuw een waddenweekend te 
wachten op het wat in de vergetelheid geraakte 
maar door vogelkenners ook zeer gewaardeerde 
eiland Texel, waar wij o.a. gebruik zullen maken 
van enkele speciale excursies door gidsen van 
Ecomare, die ons ongetwijfeld naar nieuwe records 
zullen leiden.  
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Veel Animo voor Herfstnatuurspel 
 
Paul Paumen  
 
Maar liefst 250 kinderen verzamelden zich op 
dinsdag 24 oktober bij de ingang van het 
Nieuw-Leeuwenhorst  bos om deel te nemen aan 
het jaarlijkse Herfstnatuurspel dat in de 
herfstvakantie wordt georganiseerd door de 
Vereniging voor Natuur-  en Vogelbescherming 
Noordwijk in samenwerking met het Zuid-
Hollands Landschap.  
 

 
foto: Piet Broekhof 
 
Dat er af en toe een flinke bui viel was kennelijk 
voor de kinderen en hun begeleiders geen enkel 
probleem, want gewapend met kleurige paraplu’s 
trok een bonte stoet vol verwachting het bos in. 
Veel opdrachten hadden dit jaar als thema 
“Kringloop” waaruit de kinderen konden leren dat 
niets in de natuur verloren gaat en alles opnieuw 
wordt gebruikt. Opdrachten waren bijvoorbeeld: 
Bladeren verteren tot voedzame grond (humus) 
zoek de verschillende bladeren en wat gebeurt daar 
dan mee? Dieren helpen om van oude bomen 
voedsel te maken voor nieuwe bomen. Welke 
dieren helpen daarbij? Wat is een lekkere 
bosmaaltijd voor de vos, eekhoorn en het konijn? 
Waarom denk je dat een vlinder zijn eitjes legt op 
een brandnetel? 

Welke poep hoort bij welk dier? Is natuurlijk een 
vraag bij uitstek voor de kinderen en bij het zien en 
bespreken van de uitwerpselen werd er veel 
gegiecheld en gelachen. 
Het oplossen van de rebus vonden veel kinderen 
erg leuk. En erg fanatiek werd elke letter 
verzameld die bij elke opdracht kon worden 
gevonden. De 26 letters vormden samen de 
slagzin: “De natuur zorgt voor zichzelf”. 
Ook veel plezier beleefden de kinderen bij de 
verschillende activiteiten zoals het zoeken naar 
bodemdiertjes, welke zich onder de bladeren 
bevinden. Met veel enthousiasme  werden de 
torretjes, pissebedden en andere insecten uit de 
grond gewoeld en daarna geteld. Op de vraag “Ben 
je net zo sterk als een mier, die wel 10 maal zijn 
eigen gewicht kan dragen?” reageerden vooral de 
jongens, die dat graag wilden bewijzen en met veel 
bravoure sleepten zij boomstammetjes en dikke 
takken over de gewenste afstand. 
 

 
foto: Piet Broekhof  
 
Na anderhalf uur wandelen, kregen de kinderen 
een ‘natuurkenniskaart’ als aandenken mee naar 
huis. De organisatoren konden weer terugzien op 
een geweldige middag met een zeer geslaagde 
doelstelling: “Kinderen belangstelling bijbrengen 
voor de natuur”! 
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Days with 5000 Hooded Crows are not rare . . . . 
 
Jelle van Dijk 
 
Deze opmerkelijke zin ( Dagen met 5000 
Bonte Kraaien zijn niet zeldzaam…) werd op 
4 oktober 1921 opgeschreven door de toen 22-
jarige Jan Verwey in een brief aan Dr. N.F. 
Ticehurst, in die tijd een van de bekendste 
Britse ornithologen en later een van de auteurs 
van het beroemde standaardwerk Handbook of 
British Birds (Witherby et. al. 1938-1940). 
Deze brief kwam boven tafel door speurwerk 
van mijn vriend Philip Redman, de man die 
ons vele jaren gastvrijheid verleende in zijn 
cottage op Cap Gris Nez. De lievelingsvogel 
van Philip is de Dwergmeeuw en hij is al jaren 
bezig om oude gegevens van deze soort boven 
water te krijgen. Zijn speurtocht voerde hem 
ook naar het landgoed van de inmiddels meer 
dan 80 jaar oude Richard Ticehurst die het 
omvangrijke archief van zijn vader beheert. In 
dat archief trof Philip twee uitvoerige brieven 
van Jan Verwey aan Dr. N.F. Ticehurst aan.  
Beide brieven gaan over vogeltrek, uiteraard 
zou je haast zeggen. Samen met zijn vriend 
Gerrit Brouwer had Jan in 1918 het 
Vogeltrekstation Noordwijk aan Zee opgericht. 
De deelnemers mochten hun tentje opzetten in 
de tuin van Villa Nova, het woonhuis van de 
familie Verwey aan de Nieuwe Zeeweg. 
 In de herfst werden dagelijks vanaf een 
duintop en vanuit de vuurtoren trek-
waarnemingen genoteerd. Ook deed Jan 
Verwey zeetrekwaarnemingen vanuit het dak 
van hotel Noordzee.  
De directe aanleiding voor de correspondentie 
met Ticehurst was zijn verblijf van een maand 
(ook toen hadden studenten soms veel vrije 
tijd!) op het lichtschip Doggersbank 
(zuidelijke Noordzee) in de nazomer van 1920. 
De vogeltrek over de Noordzee is dan ook het 
belangrijkste onderwerp in de eerste brief 
(gedateerd op 6 september 1921). Ticehurst 
heeft blijkbaar beweerd dat de trekvogels die 
in Norfolk (gebied ten noorden van de 
Theemsmonding) uit zee op de Engelse kust 
aanvliegen rechtstreeks uit Denemarken 
afkomstig zijn. Jan Verwey zet hier 
vraagtekens bij omdat hij tijdens zijn verblijf 
op lichtschip Doggersbank nooit vogels in 

westelijke richting zag vliegen. Op dat 
lichtschip zag hij meestal de vogels uit 
noordelijke richting komen. Jan Verwey 
veronderstelt daarom dat deze trekkers uit 
Noorwegen afkomstig moeten zijn en in 
België en Noord-Frankrijk de kust zullen 
bereiken. Verder merkt Verwey op dat hij ook 
zangvogels in ZO-richting over het lichtschip 
zag vliegen. Hij vraagt zich af of dit vogels 
zijn die eerst vanuit Scandinavië in West-
Engeland zijn beland en naderhand koers 
zetten naar Nederland en België. In een 
onderstreepte zin benadrukt Verwey dat hij 
niet gelooft dat er ten noorden van onze 
waddeneilanden nog een trekbaan van oost 
naar west over de Noordzee loopt. 
Aan het einde van zijn eerste brief gaat Jan 
Verwey in op zijn waarnemingen gedurende 
een eerder verblijf van zes weken op 
Rottumeroog (20 juli – 27 september). Hij 
heeft het over de sterke trek van Ortolanen (!), 
Gele Kwikstaarten en Graspiepers, waarvan er 
vele uit NNO-richting op het eiland 
aanvliegen.  Hij vraagt zich af of deze vogels 
van Helgoland komend hun oost-west trekbaan 
verlaten hebben. 
Het denkbeeld dat de najaarstrek in duidelijke 
trekbanen over West-Europa plaats vindt, 
duikt ook op in zijn tweede brief die gedateerd 
is op 4 oktober 1921. Helaas weten we niet 
hoe Ticehurst  op de eerste brief gereageerd 
heeft, maar wel gaat de discussie weer over 
trekbanen. Volgens Ticehurst vliegen 
Veldleeuweriken in een oost-west baan vanuit 
Centraal Europa op de Engelse oostkust aan. 
Verwey betwijfelt dit omdat hij op het 
lichtschip Doggersbank nooit Veldleeuweriken 
in westelijke richting zag vliegen. Volgens 
hem komen die Veldleeuweriken uit Noord-
Europa. 
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Hierna gaat Jan Verwey in op de trek van 
Spreeuwen. Hij citeert Jac. P. Thijsse die 
schreef dat Spreeuwen die langs de noordkust 
van Duitsland en Nederland op Texel 
belandden, daar vaak doorvliegen in westelijke 
richting om op die manier Engeland te 
bereiken. Drijver zag dit verschijnsel op Texel 
bij Bonte Kraaien. Verwey vraagt aan 



Ticehurst of hij informatie heeft over deze 
route.  
Hierna gaat hij in op de trekroute langs de kust 
van Zuid-Holland. Blijkbaar heeft Jan Verwey 
ook dagen in Hoek van Holland doorgebracht, 
want hij beschrijft het verschijnsel dat veel 
vogels bij Hoek van Holland verder gaan over 
zee. Hij bestrijdt de mening van Dr. Eagle 
Clarke (schrijver van Studies in Bird 
Migration (1912)), dat de vogels die bij Hoek 
van Holland ons land verlaten, hier gekomen 
zijn door vanuit Duitsland de Rijn te volgen. 
De denkbeelden die Jan zelf over dit 
verschijnsel heeft, komen ons echter ook nogal 
onwaarschijnlijk voor. Hij beweert namelijk 
dat deze vogels de trekbaan over Rositten 
(Kurische Nehrung, tegenwoordig Litouwen) 
en Helgoland hebben gevolgd. Dat veel 
trekvogels in een breed front vliegen waarbij 
op bepaalde plaatsen vanwege de verdeling 
water/land concentraties optreden, werd in die 
tijd nog nauwelijks onderkend. 
Tussen twee regels door maakt Jan Verwey de 
opmerking dat het toch wel jammer is dat  
Engelsen en Duitsers zelden elkaars 
publicaties lezen vanwege taalproblemen.  
Blijkbaar heeft Ticehurst aangeraden om eens 
wat vogels te schieten, wellicht voor 
biometrisch onderzoek. Jan reageert daar op 
met: Till now I rarely shot birds for scientific 
purposes (tot nu toe schoot ik zelden vogels 
voor wetenschappelijke doeleinden). Het 
schieten van vogels was in die dagen nog een 
algemeen aanvaard gebruik. Ook Thijsse heeft 
opgebiecht dat hij op Texel een stern schoot 
om te kunnen zien of het een Noordse Stern 
was. Dat ook Jan Verwey in zijn jonge jaren 
wel eens het geweer hanteerde is misschien 
toch niet zo verrassend als we bedenken dat in 
de vriendenkring rond de familie Verwey 
jagen niet onbekend was.  
De opgezette Oehoe die wij van Jan Verwey 
erfden en in het Jan Verwey Natuurcentrum te 
zien is, had eerst in levende lijve en later in 
geprepareerde toestand, dienst gedaan als 
lokker bij de kraaienjacht. Abraham Verster 
van Wulverhorst gebruikte de Oehoe levend 
als lokvogel en zijn zoon Frits ook, al was de 
vogel toen al opgezet. Jan Verwey kreeg de 
Oehoe nog voor de dood van Frits Verster (in 
1923). Hij mocht het beest op de boerderij 

Puikenduin (eigendom van Verster) komen 
halen (mededeling Willem Baalbergen). 
Het slot van de tweede brief spitst zich weer 
toe op de herkomst van vogels die vanuit zee 
op de kust aanvliegen. Ticehurst heeft 
blijkbaar gereageerd op het door Verwey 
genoemde denkbeeld dat de vogels die in 
Noordwijk uit zee komen weliswaar uit 
Scandinavië komen, maar wellicht de 
Hollandse kust via de Engelse oostkust hebben 
bereikt.  
Jan Verwey besluit zijn tweede brief met de 
verzuchting dat er in Nederland maar weinig 
belangstelling is voor bestudering van het 
verschijnsel vogeltrek. Onbegrijpelijk, zo 
schrijft hij, als je bedenkt dat bij Noordwijk 
dagen met 5000 Bonte Kraaien, 10000 
Spreeuwen en 10000 Vinken niet zeldzaam 
zijn! Spreeuwen en Vinken trekken nog steeds 
langs in grote aantallen, maar Bonte Kraaien 
zijn geheel als trekvogel verdwenen. Deze 
kraaien zijn nog steeds talrijke broedvogels in 
het gehele gebied ten oosten van de Elbe. Ze 
hebben hun trekgedrag echter afgezworen. In 
Vogels van Noordwijk en omstreken (1989) 
staat een foto van René van Rossum uit 
oktober 1976 waarop acht trekkende Bonte 
Kraaien te zien zijn. Dat was toen al een 
bijzonderheid. Tegenwoordig wordt de Bonte 
Kraai hier zelden meer gezien. 
 
De twee brieven van Jan Verwey aan 
Ticehurst geven een aardig beeld van de 
denkbeelden over vogeltrek omstreeks 1920. 
Die denkbeelden werden sterk beïnvloed door 
de verhalen van bijzondere plaatsen als 
Helgoland en Rositten. Bedacht moet worden 
dat ook het ringonderzoek nog in de 
kinderschoenen stond. Verder valt op dat 
Verwey en anderen er van uitgingen dat vogels 
langdurig aan de waargenomen trekrichting 
vasthouden.  
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Hoe variabel die trekrichting gedurende voor- 
en najaarstrek kan zijn is eigenlijk pas de 
laatste jaren duidelijk geworden toen het 
technisch mogelijk werd grotere vogels met 
een satellietzendertje uit te rusten. Op het 
internet zijn nu de trekbewegingen van 
individuele Grauwe Kiekendieven, Kolganzen 
en Kleine Zwanen bijna dagelijks te volgen. 
Ook het radaronderzoek van trek boven de 
Noordzee (onderzoek van L.S. Buurma) heeft 



bepaalde verschijnselen duidelijk(er) gemaakt. 
Zo weten we nu dat lijsters die in de avond in 
ZW-richting uit Zuid-Noorwegen vertrekken, 
onder bepaalde omstandigheden in de morgen 
hun koers verleggen naar ZO en dan de 
Nederlandse kust bereiken. 
Hoe variabel de treksterkte over ons land kan 
zijn, is tegenwoordig fraai te zien door op 
www.trektellen.nl te kijken. Van min of meer 
egale breedfronttrek over ons land is bij veel 
soorten vaak geen sprake. 
Jan Verwey heeft zich zijn leven lang voor 
vogeltrek geïnteresseerd. Het moet hem veel 

plezier hebben gedaan dat Luuk Tinbergen die 
nog stage bij hem liep in Den Helder, in 1949 
met het fantastische boekje Vogels Onderweg 
kwam. Toen Willem Baalbergen hem in 1972 
vroeg om een voorwoord te schrijven voor het 
eerste boekje Vogels van Noordwijk zegde hij 
onmiddellijk toe. Voordat het voorwoord 
kwam, moest er echter een lange rij vragen en 
opmerkingen worden verwerkt. Hiervan 
hadden heel wat vragen betrekking op 
vogeltrek.  

 

Verslag Paddenbescherming 2006 
 

Jan Jacobs 
 
Elk voorjaar trekken ’s nachts duizenden padden 
vanuit de duinen naar de poldersloten in het 
Langeveld te Noordwijk om zich in het water voort 
te planten. Daarvoor moeten ze altijd een druk 
bereden weg oversteken. Daarbij worden veel 
padden doodgereden. Om zoveel mogelijk dieren 
te redden worden de wegen ’s nachts afgezet met 
hekken. Dit gebeurt door leden van de 
Paddenwerkgroep van de Vereniging voor Natuur 
en Vogelbescherming Noordwijk, die vanaf eind 
februari tot eind april ’s avonds gaan kijken of er 
veel paddentrek is. Is dat het geval, dan worden de 
wegen afgesloten. Het doorgaande verkeer kan dan 
van de alternatieve route gebruik kan maken via 
Duinschoten en Langevelderlaan. 
 
Late paddentrek na een normale winter 
 
Na een redelijk koude en droge winterperiode in 
januari en februari werd het pas op 8 en 9 maart 
een beetje lente. Het ging flink regenen en de 
temperatuur liep op naar 7°C. Hoewel we direct 
veel padden verwachtten, viel dat toch nog tegen. 
Het ging op 8 en 9 maart om niet meer dan enkele 
tientallen dieren. Pas op 24 maart, uitzondelijk laat 
in het seizoen, kwam de grote paddentrek pas goed 
op gang. Tot 20 april werden toen vrijwel iedere 
nacht de wegen afgesloten om de padden vanuit de 
duinen vrije baan te geven naar de sloten.  
Daarbij zijn ook enkele nachten geweest met veel 
doodgereden padden.  
Zo werden in de nacht van zaterdag 26 op zondag 
27 maart 838 verkeersslachtoffers geteld. De hoge 
temperatuur, samen met veel regen brachten veel 
padden op de been. Gecombineerd met veel 

nachtelijk weekend-verkeer naar het uitgaansleven 
in Noordwijk leverde dat een groot aantal 
slachtoffers op. 
Totaal zijn dit jaar de wegen 20 maal afgesloten 
geweest. 
 
Slachtoffers 
 
We hebben dit jaar totaal 2772 dode padden geteld. 
Dat is gelukkig veel minder dan in het piekjaar 
2005 met 4806 slachtoffers en ongeveer evenveel 
als in 2004 met 2883 stuks. 
Ook dit jaar is er weer een opmerkelijk verschil in 
het aantal slachtoffers ten noorden en ten zuiden 
van de jeugdherberg. Op het zuidelijke, 
onbeschermde stuk tussen de bebouwde kom van 
Noordwijk en de jeugdherberg Stayokay, vielen 
2188 slachtoffers, dit is 79% van het totaal. Op het 
afgezette deel ten noorden van de jeugdherberg tot 
aan Duinschoten viel dus slechts 21% van de 
slachtoffers. Beide weggedeelten liggen langs de 
binnenduinrand en grenzen met de oostzijde aan de 
polder. Ze zijn wat betreft situering en biotoop 
goed met elkaar te vergelijken.  
Hiermee lijkt bewezen dat de paddenbescherming 
heel doeltreffend is, maar ook andere oorzaken 
zoals de invloed van de vier nieuwe paddenpoelen 
en de duinbeek mogen daarbij niet vergeten 
worden. 
 
Duinbeek 
 

 24 

De nieuwe duinbeek en de paddenpoelen in het 
aangenzende gebied van Het Zuid-Hollands 
Landschap hebben in het eerste jaar van hun 
bestaan hun nut al bewezen. Hoewel er nog geen 
grote aantallen padden en kikkers zijn gezien zaten 

http://www.trektellen.nl/


er al wel overal kikkervisjes. Het betrof 
voornamelijk de jongen van de rugstreeppad, maar 
die staat dan ook bekend als pionier in nieuwe 
situaties. Maar ook de gewone pad was al 
aanwezig. Ook zijn er al kikkervisjes van de bruine 
kikker en de groene kikker gezien. Ook in de twee 
oudste poelen, aan weerszijde van de 
Langevelderslag, krioelde het dit jaar al van het 
jonge leven, ook weer voornamelijk 
rugstreeppadjes. Zij werden door de extreme hitte 
in juli helaas slachtoffer van verdroging van die 
twee poelen. De verwachte verhoging van het 
grondwater door het nieuwe grondwaterscherm 
langs de Vogelaardreef moet dat in de toekomst 
voorkomen. 
Ook in de nieuwe duinbeek trad in de zomer 
verdroging op. En na de hevige regenval in 
augustus was sprake van inspoeling van de nog 
verse en kale oevers. Het ZHL heeft in dit najaar 
nog een en ander aan de kale oevers gecorrigeerd 
en op enkele plaatsen de duinbeek nog verbreed en 
uitgediept. Hopelijk zal dit er in de toekomst voor 
zorgen dat de nieuwe kikker- en paddenpopulaties 
niet steeds door verdroging vroegtijdig aan hun 
eind komen. 
 

Toekomst 
 
De nieuwe duinbeek moet samen met de vier 
nieuwe paddenpoelen in de toekomst voor de 
padden een goed alternatief vormen voor hun 
gevaarlijke oversteek naar de sloot aan de overkant 
van de Vogelaardreef. De twee poelen welke in 
2002 bij de Langevelderslag zijn aangelegd, 
hebben hun bestaansrecht al ruimschoots bewezen. 
Dit zou in principe de paddenbescherming door 
wegafzetting overbodig kunnen maken. De 
toekomst zal het leren. Maar in 2007 gaan we 
zeker nog door om de padden in het Langeveld een 
veilige oversteek te geven naar de poldersloten. 
 
De mensen die zich dit jaar met de 
paddenbescherming hebben beziggehouden zijn 
Wim Baalbergen, Wil Heemskerk, Martha 
Baalbergen, Jaap Eisenga, Kees en Jopie 
Erkelens, Theo en Nico van den Berg, Piet van 
Dijk, Annelies Marijnis, Ineke van Dijk, Siem de 
Haas, Piet Broekhof, Wim Breukers, Jelle van 
Dijk, Rob Jansson en Jan Jacobs. 
Ook willen we Jaap Wassenaar en zijn collega’s 
van Wijkbeheer Noordwijk weer bedanken voor het 
verzorgen van het materiaal in het Langeveld. 

  

 
 

Weidevogelbescherming  in  Noordwijk 
 
 
Dick Pekelharing 
 
In het weidevogeljaar  2006  is, na de reorganisatie 
van 2005 die ik kortweg beschreven heb in het 
septembernummer van de Strandloper, begonnen 
aan een nieuwe ronde.  
De voortzetting van de veldwerkzaamheden is 
voornamelijk gebeurd op aandringen van de 
overgebleven leden van de groep.    

Dit enthousiasme heb ik niet zomaar (na 10 jaar) 
naast mij neer kunnen leggen. Daarom heb ik mij 
laten overhalen om  op bescheiden schaal dit 
mogelijk te maken. 
Een van de zaken die niet zo gemakkelijk over te 
dragen was, is de verslaglegging naar 
Landschapsbeheer Zuid-Holland van de resultaten 
middels een  computerprogramma.  
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Nu dit programma  na jaren van wijzigingen zo’n 
beetje was uitgekristalliseerd werd het tijd om dit 



te vervangen door een internetsysteem. Mijn 
voornaamste bemoeienis zal het verzorgen van 
deze verslaglegging zijn.  
En omdat ik dan de beschikking heb over alle 
cijfers, heb ik besloten om dan ook ieder jaar een 
verslag voor de Strandloper te maken. 
Even wat feiten uit een uitgebreid onderzoek, dat 
in 2005 is verricht om te achterhalen wat de 
grootste oorzaken zijn van de teruggang van de 
weidevogelpopulaties.(H.Schekkerman, W.Teunis-
sen).  
En dan speciaal over de invloed van predatie. 
Hierover waren de meningen altijd nogal scherp 
verdeeld. Ruwweg aan de ene kant de 
weidevogelbeschermers die de schuld zochten in 
de intensivering van het boerenbedrijf. Daarnaast 
de tegenstanders van deze bewering die vooral de 
nadruk legden op de predatie, maar dan 
voornamelijk het oog richtten op de vos. Met als 
“logische” conclusie, dat deze dus zo veel mogelijk 
moest worden bejaagd en afgeschoten. Ook onder 
weidevogelbeschermers waren voorstanders te 
vinden  van het  afschieten van de vos. 
Maar dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt, dat de 
zaken echt niet zo eenduidig zijn als werd 
verondersteld.    
Het onderzoek werd als volgt uitgevoerd :  
in een zestal gebieden werden videocamera’s bij de 
nesten geplaatst.   
Tevens werden temperatuursensoren geplaatst in 
545 nesten, om te achterhalen of de predatie 
overdag of ‘s nachts werd gepleegd.   
Op de video’s werd 145 keer een geval van 
predatie vastgelegd.  De predatoren bij de 
zoogdieren waren Vos, Hermelijn, Steenmarter, 
Bunzing, Egel, Hond en mogelijk Wezel. Bij de 
vogels werden Kraai, Bruine Kiekendief en Havik 
betrapt. 
 Als weidevogelbeschermer sta je wel even te 
kijken dat als vierde vogel dan de Scholekster 
wordt genoemd !!  ( Gezien de grafiek is dit 2 keer 
in het zelfde gebied het geval geweest, en 
misschien is het wel dezelfde Scholekster). De bij 
boeren en jagers nogal in een kwade reuk staande  
Zwarte Kraai bleek in de predatie echter een zeer 
kleine rol te spelen. In gebieden waar de Vos 
voorkomt, wordt door deze wel een grote rol 
gespeeld. In een van de gebieden waar de Vos niet 
aanwezig was, werd echter een zelfde grote rol 
gespeeld door de Hermelijn. Kortom, er is een 
grote verscheidenheid aan oorzaken, waarbij het 
soort landschap, verschillende vormen van 
landbouw en veeteelt, het voorkomen van bepaalde 

zoogdieren en het voorkomen van bepaalde vogels 
allemaal een rol spelen. 
De resultaten van dit onderzoek in zes gebieden 
zijn dus niet representatief voor geheel Nederland.  
Tot zover dit vluchtige overzicht. Bovengenoemde 
waarnemingen gingen  dus voornamelijk over 
predatie van legsels!  
Volgende keer iets uit dit onderzoek naar de 
predatie van weidevogelkuikens.  
 
Nu nog even over de resultaten van de groep in 
2006.  
In 2005 waren de resultaten scherp negatief 
beïnvloed door het feit dat in ons basisgebied de 
loonwerker voor het bemesten door omstandig-
heden weken te laat was begonnen. Wel werd 
keurig  om de gemarkeerde nesten heen gemest, 
maar na deze actie zijn er geen nieuwe legsels 
meer gevonden. 
 Werden in 2005 67 nesten gevonden met bekend 
resultaat, in 2006 is dit gestegen naar  70. Niet echt 
schokkend zult u wel denken, maar als  we de 
Meerkoeten en de Wilde Eenden van 2005 er even 
uithalen (resp. 5 en 2), dan krijgen we een stijging 
van 60 naar 70 te zien. Tevens hadden we voor het 
eerst in tien jaar een Gele Kwikstaart  en ook weer 
eens een andere eend, nl. een Krakeend. In de 
Poelpolder werd ook nog een nest van de 
Brandgans gemeld. (Ik vraag mij echter af of hier 
geen verwarring met een Canadese Gans in het 
spel is). 

 
 
Het resultaat van het afgelopen seizoen (2006) ziet 
er uit als volgt : 
 
 
Soort Aantal 

nesten 
Resultaat 

 
  Bekend Uit Niet 

uit 
Grutto 6 6 6 - 
Kievit 51 49 44 5 
Tureluur 5 5 5 - 
Scholekster 7 7 6 1 
Brandgans 1 1 1 - 
Krakeend 1 1 1 - 
Gele 
Kwikstaart 

1 1 1 - 

totaal 72 70 64 6 
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Opvallende waarnemingen juli-augustus 2006 
 
Peter Spierenburg 
 
Zwartkopmeeuwen 
 

Aantal waarnemingen van Zwartkopmeeuwen rond 
Noordwijk in juli-september (totaal = 84)
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De Zwartkopmeeuw is als broedvogel nog een 
relatieve nieuwkomer in Nederland. Sinds begin 
jaren negentig zijn de aantallen sterk toegenomen. 
In de voor ons dichtstbijzijnde kolonies in het 
Haringvliet en Volkerak broeden inmiddels vele 
honderden paren. Ook in Vlaanderen liggen grote 
kolonies. Het wekte dan ook altijd wat verbazing, 
dat we in Noordwijk nooit veel van de toename 
hebben gemerkt. Je zou verwachten dat na de 
broedtijd zowel de oude als jonge vogels flink 
uitzwermen en dan zo hier aan de kust terecht 
komen. Vorig jaar leek er verandering in te komen. 
Met enige regelmaat lieten zich  in juli en augustus 
juveniele vogels zien. Dit jaar zette dat door en 
werd de soort in juli en augustus bijna dagelijks 
gezien vanuit de zeetrekhut. Ook elders langs het 
strand en in de Elsgeesterpolder werden jonge 
Zwartkopmeeuwen gezien. Kijkend naar de 

waarnemingen in vorige jaren begint zich hierbij al 
een vast patroon af te tekenen. De eerste jonge 
vogels verschijnen tussen 15 en 20 juli (dit jaar 
met een extreem vroege op 3 juli) waarna ze tot 
half september regelmatig worden gezien, meest 
foeragerend in de branding en langs de vloedlijn. 
Eindelijk, zou je zeggen, beginnen we wat te zien 
van al die Vlaamse en Delta vogels. Het rare is dan 
wel, dat juist nu wij er meer gaan zien, de groei 
van die kolonies er uit lijkt te zijn. Aantallen voor 
de gezamenlijke kolonies in de Delta en 
Vlaanderen fluctueren sinds 2001 rond de 1000 tot 
1500 paar.  
Een waarneming van een gekleurringde meeuw gaf 
een hint, dat we de verklaring van het verschijnen 
van de jonge Zwartkopmeeuwen wellicht elders 
moeten zoeken. Op 2 en 3 september was er rond 
de Binnenwatering een juveniele Zwartkopmeeuw 
aanwezig, die bleek te zijn geringd in Duitsland in 

de monding van de Elbe. Dit is één van de grootste 
Duitse kolonies, met 140 broedparen 
Zwartkopmeeuwen dit jaar. 

Sinds 2003 heeft deze kolonie zich verdubbeld. 
Die ontwikkeling sluit goed aan bij de recente 
toename van de jonge Zwartkopmeeuwen die we 
hier zien. Waarschijnlijk zien we dus toch vooral 
vogels die zich ten noorden van ons hebben 
gevestigd en juist niet de zuidelijke vogels. Als de 
Duitse populatie verder groeit gaan we in de 

toekomst wellicht meer jonge 
Zwartkopmeeuwen zien in de zomers. 
Een nieuwe generatie Duitse 
badgasten, zwervend lans de 
vloedlijn…. 
 
Zilverreigers 
 
Een tweede soort die zich 
nadrukkelijker laat zien in de zomer, 
is de Kleine Zilverreiger. Mei, juni en 
vooral juli lijken de goede maanden te 

gaan worden om deze soort in Noordwijk te zien. 
In de afgelopen drie jaar waren er in deze maanden 
al bij elkaar 5 waarnemingen van in totaal 13 
vogels. Dit jaar leverde het tot nu hoogste aantal 
waarnemingen en vogels op: 5 waarnemingen met 
in totaal 9 vogels. Het gaat hierbij vrijwel steeds 
om overvliegende groepjes in noordelijke richting, 
meestal over zee. Waarnemingen van vogels ter 
plaatse zijn er nog nauwelijks.  Ook deze soort 
kunnen we, vanwege de groeiende broedpopulatie 
in de Delta in de komende jaren wellicht vaker 
verwachten. 
 
Bollenlandje 
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Elk jaar wordt er vanaf begin juli goed in de streek 
rond gekeken of er ergens een bollenlandje onder 
water wordt gezet. Bollentelers doen dit om 



percelen goed onkruid- en ziektekiemen vrij te 
krijgen. Helaas is deze praktijk de laatste jaren 
vanwege de verscherpte mestwetgeving niet meer 
zo populair. Er is, na het onder water zetten, vaak 
te kort tijd om het land nog binnen de toegestane 
periode te kunnen bemesten. De tijd dat de 
bollenlandjes onder water worden gezet, valt 
samen met de trektijd van veel steltlopers en deze 
zijn hier dan vaak goed te bekijken. 
 
Dit jaar stond onder andere weer een perceel in de 
Elsgeesterpolder onder water. Vanwege het open 
landschap in deze polder, is dit een gunstige plek. 
Twee jaar geleden dook hier een zeldzame 
Gestreepte Strandloper op, op een vergelijkbaar 
perceel. Een tweede landje, langs de Leeweg bij 
Noordwijkerhout, lag minder gunstig: dicht bij 
bebouwing en beplanting. Nadat het onder water is 
gezet, moet het bollenlandje altijd even op gang 
komen en het duurt het even voordat de eerste 
steltlopers verschijnen. Wellicht moet er zich eerst 
wat leven in het water ontwikkelen, bijvoorbeeld 
muggenlarven waar op gefoerageerd kan worden. 
Op het perceel in de Elsgeesterpolder waren in 
eerste instantie dan ook vooral rustende meeuwen 
te zien. Hier doken leuke soorten tussen op zoals 
Zwartkopmeeuw en Geelpootmeeuw. Op één 
avond kwamen er twee Lachsterns slapen. Voor 
onze regio is dit een unieke waarneming want deze 
soort wordt hier zelden aan de grond gezien. Het 

perceel werd onder water gezet rond 24 juli, 
waarna zich 30 juli de eerste Groenpootruiters en 
Tureluurs aandienden. De meeste steltlopers 
werden tussen half en eind augustus gezien, met 
dagelijks Kemphanen, Oeverlopers, regelmatig een 
Bosruiter en af en toe een Zwarte Ruiter. Andere 
leuke soorten waren Krombekstrandloper en Rosse 
Grutto. Op 4 september was het perceel weer 
droog gevallen. In het kwartaaloverzicht is per 
soort het maximum doorgegeven aantal in de 
periode opgenomen. 
 
Anders dan vogels 
 
Binnen de vereniging wordt er vanzelfsprekend 
niet alleen naar vogels gekeken. Daarom in de 
waarnemingenrubriek ook aandacht voor 
zoogdieren en vlinders. Bij de zoogdieren vallen de 
waarnemingen van Bunzing en Hermelijn op. Ze 
worden niet heel vaak gezien, maar zijn duidelijk 
aanwezig in de streek en nemen mogelijk zelfs iets 
toe. De nazomer is traditioneel een periode waarin 
er onder deze soorten verkeersslachtoffers vallen. 
Wat betreft vlinders was de Rouwmantel opvallend 
aanwezig dit jaar. In de eerste helft van augustus 
kwam er een invasie op gang, die ook in 
Noordwijk en omgeving tot een leuk aantal 
waarnemingen leidde. 

 

 
Bunzing  
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soort datum aantal locatie waarnemer 
Parelduiker 17-09  1  over zee Noordwijk  JD, HV ea 
Roodhalsfuut 30-07  2  Langevelderslag  LVS  
Noordse Stormvogel 30-07  1  over zee Noordwijk Z  AS, PS 
 14-08  1  AWD Haasveld opgeraapt VZK  
 15-08  1  over zee Noordwijk  JD  
 17-09  1  over zee Noordwijk  JD, HV ea 
Grauwe Pijlstormvogel 02-08  3  over zee Langevelderslag  LVS  
Vale Pijlstormvogel 25-07  2  over zee Langevelderslag N  LVS  
 26-07  1  over zee Langevelderslag N  LVS  
 02-08  2  over zee Langevelderslag  LVS  
Jan-van-gent 22-08  402  over zee Noordwijk; aug-uurrecord JD  
Kuifaalscholver 04-08  1 onv  in zee Uitwatering ter plaatse  VCK  
Kleine Zilverreiger 22-07  3  over zee Noordwijk  JD, PS 
 22-07  3  over zee Langevelderslag N  LVS  
 25-07  3  over zee Langevelderslag N  LVS  
 06-08  1 ad Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  AS  
Blauwe Reiger 04-07  27 ad AWD Haasveld overvliegend O; één groep AS  
Zwarte Ooievaar 17-08  2 juv Langeveld en Noordwijk-Binnen overvliegend Z JD ea 
 17-08  1  N206 Noordwijk-Noordwijkerhout overvl. Z  WNL 
 18-08  2  Sollasi overvliegend N  RJ  
Lepelaar 01-07  1  Elsgeesterpolder overvliegend  MG  
 23-08  3  Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  MG  
 01-09  8  Polder Hoogeweg omgeving molen  DP  
 15-09  40  Over zee Noordwijk  JD  
 25-09  44  Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
Nijlgans 22-08  88  Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld AS  
Bergeend 22-08  158  Over zee Noordwijk; aug-uurrecord JD  
Zomertaling 06-08  1  Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  AS  
Krooneend 24-09  1 vr  over zee Katwijk overvliegend Z (Puinhoop) AS, PS 
Middelste Zaagbek 02-07  5  over zee Noordwijk in 2 uur JD, PS 
Grote Zaagbek 01-09  8  over zee Noordwijk Z  PS  
Wespendief 15-07  1  Rijnsoever overvliegend N  PS  
 26-07  1 ad Elsgeesterpolder overvliegend N AS  
Blauwe Kiekendief 17-08  1 vr  Elsgeesterpolder overvliegend  VCK 
Visarend 27-08  1  Langevelderslag overvliegend N  LVS  
Visarend 14-09  1  Noordwijk-Binnen overvliegend Z   
 15-09  1  Polder Hoogeweg overvliegend Z  VCK  
 16-09  1  AWD Oosterkanaal overvliegend Z nabij De Zilk VZK  
 23-09  1  Langevelderslag overvliegend Z  VZK  
Smelleken 09-09  1  Puinhoop AS  
Boomvalk 23-08  1  Elsgeesterpolder-zuid foeragerend  JR  
 10-09  1  Sollasi foeragerend  RJ  
Slechtvalk 16-07  1 juv over zee Noordwijk  JD, PS 
 25-07  1 juv over zee Noordwijk  JD  
 30-07  1  over zee Langevelderslag N  LVS  
Bontbekplevier 23-08  2  strand Duindamse Slag-Langevelderslag BB  
 24-08  1 juv Elsgeesterpolder-zuid foeragerend  JR  
 21-09  18  strand Duindamseslag-Langevelderslag  HV  
Strandplevier 27-07  1  strand Coepelduynen (Noordwijk)  PS  
Morinelplevier 06-09  5  Puinhoop overvliegend Z  VCK  
 10-09  1  Coepelduynen achter ESTEC overvliegend N  AS  
 17-09  1  Noordduinen Driehoek overvliegend  VCK  
Kanoet 23-08  1  strand Langevelderslag-provinciegrens  HV  
 30-08  1  strand Noordwijk rustend vuurtoren AS  
Drieteenstrandloper 27-07  16  strand Langevelderslag-provinciegrens  HV  
Krombekstrandloper 29-08  1 onv Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  AS  
 02-09  1  over zee Noordwijk Z  PS  
Bonte strandloper 17-08  1  Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  MG  
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Bonte strandloper 29-08  4  Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  AS  
Kemphaan 22-08  7  Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  AS  
Bokje 22-09  2  's-Gravendijck  PS  
 23-09  1  Puinhoop overvliegend Z  PS  
Watersnip 22-08  45  Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  AS  
Grutto 23-08  4  Elsgeesterpolder ondergelopen bollenland  BB  
Rosse Grutto 24-08  1  Elsgeesterpolder ondergelopen bollenland  BB  
Zwarte Ruiter 08-08  2 onv Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  AS  
 04-09  1  Elsgeesterpolder  AS  
Tureluur 30-07  6  Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  MG  
Groenpootruiter 22-08  1 ad Leeweg N’hout op ondergelopen bollenveld  AS  
 22-08  3  Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  AS  
Witgat 13-08  4  Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  AS  
Bosruiter 06-08  1 onv Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld (1e) AS  
 04-09  1  Elsgeesterpolder (laatste) AS  
Oeverloper 20-08  3  Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  MG  
Middelste Jager 02-09  1  over zee Noordwijk N  PS  
 17-09  1  over zee Noordwijk  PS  
Kleine Jager 12-07  1 ad  over zee Noordwijk; lichte fase JD  
 17-09  15  over zee Noordwijk  HV JD, ea 
Kleinste Jager 27-08  1  over zee Langevelderslag Z  LVS  
 17-09  2 juv over zee Noordwijk  JD HV, ea 
Grote Jager 17-09  1  over zee Noordwijk  JD, PS 
Zwartkopmeeuw 03-07  1 juv over zee Noordwijk  JD  
 15-07  3 juv strand thv zeetrekhut  JD  
 16-07  4 juv over zee Noordwijk  JD, PS 
 21-08  4  Elsgeesterpolder ondergelopen bollenland  VCK  
 22-08  1 ad Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  AS  
 24-08  1 juv Elsgeesterpolder ondergelopen bollenland  BB  
 25-08  1 ad Elsgeesterpolder ondergelopen bollenland  JR  
 29-08  1 ad Elsgeesterpolder op ondergelopen bollenveld  AS  
 14-09  1 juv over zee Noordwijk  JD  
Dwergmeeuw 22-07  1 ad over zee Noordwijk  JD, PS 
 11-08  1 onv Uitwatering ter plaatse Strand  AS  
Kleine Mantelmeeuw 27-07  143

7 
 strand paal 81-71  HV  

Geelpootmeeuw 24-07  3  strand paal 81-71  HV  
 19-08  3 ad strand Langevelderslag ter plaatse  AS  
 21-08  1 juv Elsgeesterpolder ondergelopen bollenland  VCK  
 23-08  1 juv Elsgeesterpolder ondergelopen bollenland  BB  
 23-08  6  strand paal 81-71  HV  
 25-08  2 ad Elsgeesterpolder  op ondergelopen bollenveld  AS  
 29-08  1 ad Elsgeesterpolder  op ondergelopen bollenveld  AS  
Grote Burgemeester 16-07  1 3e kj strand thv zeetrekhut  JD, PS 
 21-08  1 3e kj strand uitwatering; hele kwartaal aanwezig AS  
Lachstern 06-08  2  Elsgeesterpolder; ad +juv JG  
Reuzenstern 21-07  1  Rijnsoever overvliegend N 12:00 uur  PS  
Grote Stern 06-09  114  strand paal 81-71  HV  
Dwergstern 01-07  9  over zee Noordwijk in 2 uur JD  
 24-07  3  strand Langevelderslag-prov. grens; 1ad +2 juv HV  
Zwarte Stern 30-07  1  over zee Noordwijk Z  AS  
Zeekoet 17-09  1  in zee thv zeetrekhut  JD, PS 
Alk 04-08  1  Langevelderslag  LVS  
Alk/zeekoet spp. 20-07  1  over zee Noordwijk  JD  
Zomertortel 10-07  2  Leidse Vaart thv Lisse foeragerend  JR  
Bosuil 30-07  3 juv Overbosch MG  
Gierzwaluw 17-08  1  Noordwijk-Binnen (oude dorp)  HV  
IJsvogel 10-09  1  Zwarte Pad ter plaatse  VCK  
 18-09  1  Langeveld ter plaatse in nieuw gebied DN  
 30-09  2 man  Nieuw-Leeuwenhorst vijver  HV  
Kuifleeuwerik 27-09  1  Puinhoop overvliegend Z  VCK  
Boomleeuwerik 16-09  5  Coepelduynen (Noordwijk) ter plaatse  AS  



Grote Pieper 16-09  1  Puinhoop ter plaatse invallend VCK  
Duinpieper 10-09  1  Coepelduynen (Noordwijk) overvliegend Z  PS  
 12-09  3  Puinhoop overvliegend Z  VCK  
 30-09  1  Coepelduynen (Noordwijk) ter plaatse  AS  
Roodkeelpieper 22-09  1  Puinhoop overvliegend Z  PS  
Oeverpieper 24-09  2  Puinhoop overvliegend Z  AS  
Rouwkwikstaart 25-08  1 vr Elsgeesterpolder-zuid foeragerend  JR  
Blauwborst 26-08  1  's-Gravendijck ter plaatse  VCK  
Paapje 20-08  11  Bedrijventerrein 's-Gravendijck ter plaatse  AS  
 24-08  1 man  Elsgeesterpolder-zuid foeragerend  JR  
 09-09  14  Coepelduynen (Noordwijk) ter plaatse  AS  
Bladkoning 09-09  1  Puinhoop ter plaatse  AS ea 
Grauwe Vliegenvanger 15-07  1  Leidse Vaart thv Lisse foeragerend  JR  
 09-09  1  Coepelduynen (Noordwijk) ter plaatse AS  
Bonte Vliegenvanger 09-09  1  Coepelduynen (Noordwijk) ter plaatse AS  
 25-09  3  Op kraanschip tijdens het verwijderen van het REM-

eiland 
AS  

Kuifmees 11-07  6 pr  Noordwijk aan Zee met uitgevlogen jongen  AS  
Grauwe Klauwier 08-08  5 pr 

  
AWD Haasvelderduinen; paar met uitgevlogen 
jongen (sinds 05/08 aanwezig) 

AS  

Zwarte Kraai 28-07  78  Polder Hoogeweg koebosjes ter plaatse één groep AS  
Roze Spreeuw 17-09  1 juv Noordduinen  WH  
Kruisbek 03-07  13  Noordwijk-Binnen overvliegend Z AS  
Kruisbek 04-07  10  AWD Haasvelderduinen overvliegend Z  AS  
IJsgors 30-09  1  Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
Ortolaan 29-07  1  Rijnsoever overvliegend  PS  
 19-08  1  's-Gravendijck ter plaatse  VCK  
 23-08  1  Puinhoop ter plaatse invallend VCK  
 

Zoogdieren 
Hermelijn 11-08  1  Elsgeesterpolder  MG  
Bunzing 11-09  1  Delfweg Noordwijkerhout aangereden  RJ  
 

Vlinders 
Kolibrievlinder 07-08  1  Duinpark  JD  
 16-08  1  Noordwijk-Binnen (oude dorp)  HV  
Heivlinder 26-07  1  Duinpark  JD  
Rouwmantel 06-08 1  AWD Vogelenveld WNL 
 07-08  1  Duinpark  JD  
 10-08  1  AWD Haasveld  JW 
 13-08 1  AWD Paardenkerkhof WNL 
 13-08  1  Noordwijk-Binnen (oude dorp)  HV  
 09-09  1  Coepelduynen  AS  
 
 
Waarnemers 
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AS Ab Steenvoorden 
BB Bas v.d. Burg 
DP Dirk Passchier 
DN Dennis v.d. Niet 
HV Hein Verkade 
JD Jelle van Dijk 
JG Johan Goudswaard 
JH Jan Hendriks 
JR Job de Ridder 

  
  
JW Jan Wierda 
LVS Telpost Langevelderslag 
MG Mariska de Graaff 
PS Peter Spierenburg 
RJ Rob Jansson 
VCK Vogel- en natuurclub Katwijk 
VZK Vogelwerkgroep Zuid-

Kennemerland 
WH Willem-Jan Hooijmans 
WNL www.waarneming.nl

http://www.waarneming.nl/


VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK 
 
 

SCHENKINGEN EN LEGATEN 
 
 
Op deze wijze willen wij graag aandacht besteden aan de mogelijkheden om bij leven via een 
schenking of na overlijden via een in het testament vastgelegd legaat een bedrag over te maken aan 
de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
 
Schenkingen 
Sinds 1 januari 2006 is het zo dat schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen helemaal 
zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Omdat wij daar ook onder vallen komt een 
schenking die u doet dus geheel ten goede aan de realisering van de doelstellingen van onze 
Vereniging. 
U kunt een éénmalige schenking zelf aftrekken van de inkomstenbelasting wanneer deze aan de 
volgende voorwaarden voldoet: 

• Het totale bedrag aan schenkingen dat u in een jaar doet moet minimaal € 60 zijn (in 2005) 
en moet groter zijn dan één procent van uw verzamelinkomen 

• Het totale bedrag aan schenkingen dat u in een jaar doet mag niet meer dan 10 procent van 
uw verzamelinkomen bedragen 

Een éénmalige schenking kunt u zelf overmaken naar onze rekening bij de Postbank onder nummer 
2573795 ten name van Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk te Noordwijk, 
onder vermelding van ‘Schenking’ en het betreffende jaar.  
Uw bankafschrift dient als betalingsbewijs voor de fiscus. 
 
Legaten 
Wanneer u geld wilt nalaten aan de Vereniging dient u dat in een testament te laten vastleggen. 
Voor het opstellen van een testament heeft u altijd een notaris nodig. Een testament is immers 
alleen rechtsgeldig wanneer het door een notaris is opgesteld. In uw testament kunt u een legaat 
opnemen; dat wil zeggen een speciale bepaling waarin staat welk bedrag u wilt nalaten aan de 
Vereniging. Na uw overlijden komt het bedrag dan belastingvrij beschikbaar voor de activiteiten 
van onze Vereniging. 
Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden. Voor een kort oriënterend gesprek kunt 
u gratis terecht bij: 

Notariskantoor Noordwijk/Mevr. Mr. C. A. M. Sweere 
071-3640100 of info@noordwijknotarissen.nl

 
Algemene informatie is ook te vinden op www.nalaten.nl
 
 
 
Koene Vegter, penningmeester 
071-3615044 
koenevegter@planet.nl
 
Noordwijk, november 2006 
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Lijst van werkgroepen en commissies 
 
Beheercommissie Natuurcentrum 
Jan Jacobs 
Prins Bernhardstraat 7 
2202 LD Noordwijk 
Telefoon: 071-3610396  
 
Coördinatie bezoek Natuurcentrum  
Ineke van Dijk 
Duinkant 20 
2203-NK Noordwijk 
Telefoon: 071-3616954 
E-Mail:  vandijkineke@hotmail.com
 
Excursies 
Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203-NG Noordwijk 
Telefoon: 071-3610945 
 
Jeugdnatuurclub 
Nel Nooyen 
Joh. Molegraafstraat 14 
2201-LK Noordwijk 
Telefoon: 071-3611347 
 
Kantine voorziening Natuurcentrum  
Ibolyka Meyer 
Hoorneslaan 612 
2221-GL Katwijk 
Telefoon: 071-4026271 
 
Ledenadministratie  
Koene  Vegter  
Golfweg 39  
2202-JH Noordwijk 
Telefoon: 071-3615044 
E-mail: koenevegter@planet.nl
 
Mossenwerkgroep Hollands Duin 
(samen met KNNV-afd. Leiden) 
Joop Kortselius 
Morsebellaan 88 
2343 BN Oegstgeest 
Telefoon: 071-5172966 
 
Paddenbescherming  
Jan Jacobs 
Prins Bernardstraat 7 
2202-LD Noordwijk 
Telefoon: 071-3610396 
E-mail: jan-jacobs@zonnet.nl 
 
 
 

Paddestoelenwerkgroep 
Kees Verweij 
Vinkenlaan 23 
2201-BR Noordwijk 
Telefoon: 071-3612219 
 
Plantenwerkgroep  
Ees Aartse 
Residence Oranje; Gr. Hoogwaak 211 
2202-TZ Noordwijk 
Telefoon: 071-3688911 
 
Redactie De Strandloper 
Kees Erkelens 
Stakman Bossestraat 68 
2203-GL Noordwijk 
Telefoon: 071-3614143 
 
Veldwaarnemingen 
Peter Spierenburg 
Hercules 88 
2221 MD Katwijk 
E-mail: marleen.peter@planet.nl
 
Vlinderwerkgroep 
Els Schlatmann 
Juffermansstraat 29 
2341-JJ Oegstgeest  
telefoon: 071-5174060 
 
Vogelwerkgroep 
Jelle van Dijk 
l. Hellenberghof 32 
2202-XT Noordwijk 
Telefoon: 071-3610833 
 
Weidevogelbescherming 
Dick Pekelharing 
Muntstraat 165 
2165-VH Lisserbroek 
 
Werkgroep bibliotheek 
Marian Zijderveld 
Branding 46 
2201-WV Noordwijk 
Tel: 071-3618636 
 
Kerkuilenwerkgroep 
Mariska de Graaff 
Oelhordtlaan 142 
2215 BK Voorhout 
Tel: 0252-211826; Mobil: 06-14905960 
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