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Bij de voorplaat: 
Kleine Mantelmeeuw 
Strand Noordwijk, april 2006 
Foto: Jan Hendriks 
 
 
De Kleine Mantelmeeuw neemt nog steeds in aantal 
toe. Vermoedelijk broeden er nu al meer Kleine 
Mantels dan Zilvermeeuwen in ons land. De grootste 
kolonies bevinden zich op de Waddeneilanden, in 
het Europoortgebied en in het Deltagebied. Ook als 
dakbroeder boekt deze soort grote successen.  
Het aantal broedparen op daken in Leiden, Veiling 
Flora en ’t Heen loopt in de honderden. Ook op de 
daken van ESTEC en Willem van den Bergh wordt 
door deze soort gebroed. 
Kleine Mantelmeeuwen zoeken hun voedsel verder 
op zee dan Zilvermeeuwen. Ook maken ze in de 
trekseizoenen meer kilometers.  
Veel exemplaren overwinteren in Zuid-Europa, maar 
overwinteren in ons land komt ook steeds meer voor.  
JvD 
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Agenda 
 
Lezingen 
 
Vrijdag 28 september 2007 
Kustvorming, zeestromen en kustversterking  
Door Ronald Waterman 
 
Vrijdag 26 oktober 2007 
Roofvogels van Noordoost-Griekenland 
Door Ad Wittgen 
 
Vrijdag 30 november 2007 
Natuur op de Nederlandse Antillen 
Door Rob Jansson  
 
Excursies 
 
Vrijdag 21 september t/m zondag 23 september  
Waddenweekend 
 
Zaterdag 29 september 2007   
Strand Langevelderslag 
Verzamelen 10.00u vanaf het  parkeerterrein 
Langevelderslag, duurt tot 12.00u 
 
Zaterdag 6 oktober 2007 
Vogeltrek - Euro Birdwatch 
Aanvang: 8:00 uur op uitkijkpunt de Driehoek in 
de Noordduinen, duurt tot 10.00u 
 

Zaterdag 13 oktober 2007 
Paddestoelen 
Verzamelen 10.00u Nieuw-Leeuwenhorst, ingang 
Gooweg, duurt tot 12.00u 
 
Jeugdactiviteiten 
 
Zaterdag 20 oktober 2007 10.00 – 11.30u 
Paddestoelen 
 
Woensdag 24 oktober 2007 13.00 – 14.00u 
Herfstnatuurspel 
 
Zaterdag 10 november 2007  10.00 – 11.30u 
duinexcursie 
 
Inloopochtenden Jan Verwey 
Natuurcentrum 
 
Zaterdag 6 oktober 2007   10.00 – 12.00u 
Zaterdag 3 november 2007  10.00 – 12.00u 
Zaterdag 1 december 2007  10.00 – 12.00u 
 
Extra openstelling Jan VerweyNatuurcentrum 
in september en oktober 
zaterdag 15, 22 en 29 sept. en 6 okt. van 10-12 uur 
zondag 16, 23 en 30 sept. en 7 okt. van 14-16 uur 

 

Bestuursmededelingen 
 
Activiteiten Jan Verwey Natuurcentrum 
Dit bijzondere nummer van de Strandloper is één 
van de initiatieven rond het thema Zee en Strand, 
een thema dat ook binnen onze vereniging in 
september en oktober veel aandacht krijgt.  In deze 
maanden vinden allerlei activiteiten plaats zoals 
extra inloopochtenden, een fototentoonstelling, 
jeugdactiviteiten en excursies. Hopelijk weten 
hierdoor nog meer mensen de weg naar het Jan 
Verwey Natuurcentrum aan Duinweg 13A te 
vinden! Overigens hebben we bij de lezingen niet 
over aanloop te klagen. De zaal op de nieuwe 
locatie leent zich hier bijzonder goed voor. Bij de 
hier gehouden lezingen waren vrijwel steeds alle 
stoelen bezet. Voor velen was de lezing van Hans 
Dorrestijn een hoogtepunt. Deze lezing werd 
georganiseerd in samenwerking met Boekhandel 
Van der Meer en de Bibliotheek Bollenstreek. De 

schrijver-cabaretier leidde ons door zijn vogelgids, 
hield de doorgewinterde vogelaars een spiegel voor 
en stelde anderen met een beginnende interesse in 
vogels gerust met de woorden “wat ik kan, kunnen 
jullie zeker”. Ongetwijfeld één van de meest 
hilarische lezingen in de geschiedenis van de 
vereniging. 
 
Enquête 
Dit voorjaar is er een kleine enquête gehouden 
onder de leden. Dit om een beeld te krijgen waar 
we als vereniging meer aandacht aan zouden 
moeten besteden. Van oudsher zijn we een 
vereniging die zich hard maakt voor de natuur rond 
Noordwijk.  
Tegelijkertijd zijn we ook een club van mensen die 
gezamenlijk activiteiten ondernemen; activiteiten 
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met een prettige mix van deskundigheid en 
gezelligheid. Hoe kunnen we verder op deze weg? 
Eén van de aandachtspunten in de enquête waren 
de excursies. Elk jaar stelt de vereniging een 
excursieprogramma op, waarin veel mensen wel 
iets van hun gading vinden. Wel komt uit de 
enquête de wens naar voren om meer excursies te 
organiseren.  
Ook worden nieuwe excursiebestemmingen 
voorgesteld. De Strandloper wordt goed gelezen. 
Tweederde van de mensen geeft aan dat zij de 
website van de vereniging bezoeken.  
Duidelijk is dat het belang van de website als 
communicatiemiddel van de vereniging toeneemt. 
Vooral de rubriek “laatste nieuws” blijkt populair. 
Ook de fotoreportages van excursies en de rubriek 
“waarnemingen” worden goed bezocht. Veel 
respons was er op de vraag of men meer wil doen 
binnen de vereniging.  
Uit de enquête blijkt de bereidheid om bij veel 
activiteiten mee te helpen. Dat is goed want in de 
vereniging is veel werk te verzetten. 
 
Excursies 
Wat we als bestuur uit de enquête onder andere 
hebben opgestoken is, dat het excursieprogramma 
een impuls kan gebruiken. We zijn daarom gestart 
met een excursiecommissie. Aanspreekpunt 
hiervoor vanuit het bestuur is Ruurd Eisenga. 
Verder zijn Rien Sluys, Annelies Marijnis en Jelle 
van Dijk bereid gevonden om hier mee aan de slag 
te gaan. Het idee is om vaker op pad te gaan en 
naar meer gevarieerde bestemmingen.  
De klassiekers als het waddenweekend en de 
ganzenexcursie blijven natuurlijk gehandhaafd. 
Maar juist voor de eigen leden willen we ook 
tussendoor vaker iets te bieden hebben.  
Dit betekent dat excursies soms kort van tevoren 
worden georganiseerd en dat aankondigingen 
vaker via de website zullen gaan. Houdt de website 
dus in de gaten! 
 
 
Commissies en werkgroepen 
Een tweede belangrijke conclusie uit de enquête is 
dat veel mensen actief willen zijn in de vereniging; 
van hand- en spandiensten tot aan het meedraaien 
in het organiseren van activiteiten.  
Het bestuur heeft daarom de lijst van commissies 
en werkgroepen van de vereniging eens 
doorgenomen. Commissies bestaan uit een aantal 
leden die activiteiten van de vereniging 
organiseren, bijvoorbeeld de excursies.  
Zo’n commissie bestaat uit enkele leden waarbij 
een lid van het bestuur (niet noodzakelijkerwijs 
zelf lid van die commissie) als contactpersoon 
optreedt.  

Overigens werken de commissies tamelijk 
informeel, gewoon een kwestie van dingen 
aanpakken. De werkgroepen hebben een wat 
lossere band met het bestuur.  
Hier is de vereniging vooral de paraplu waaronder 
gelijkgestemde leden activiteiten ondernemen, 
bijvoorbeeld de educatiewerkgroep en de 
vogelwerkgroep.  
Bijgaand wordt een voorlopig overzicht gegeven 
van de verschillende contactpersonen. Op de 
website verschijnt binnenkort een aangepaste lijst, 
inclusief de contactgegevens.  
Als u interesse hebt om in een commissie of een 
werkgroep actief te worden, neem dan eens contact 
met hen op. Zij kunnen vertellen wat de commissie 
of werkgroep doet en hoe u wellicht daarin kunt 
meedraaien. 
 
Commissies Contactpersoon 

bestuur 
Beheercommissie  
natuurcentrum 

Jan Jacobs 

Coördinatie bezoek 
natuurcentrum 

Ineke van Dijk 

Bibliotheek Ineke van Dijk 
Strandloper en website Koene Vegter 
Lezingen Peter Spierenburg 
Excursies Ruurd Eisenga 
Waddenweekend Koene Vegter 
Jeugdactiviteiten Nel Nooijen 
Waarnemingenarchief Peter Spierenburg 
Natuurbeschermingszaken Peter Spierenburg 
 
Werkgroepen Contactpersoon 

werkgroep 
Educatie werkgroep Dick Passchier 
Mossenwerkgroep Hollands 
Duin 

Joop Kortselius 

Paddenstoelenwerkgroep Lutgarde Roelandt 
Paddenbescherming Jan Jacobs 
Kerkuilenwerkgroep Mariska de Graaff 
Vogelwerkgroep Jelle van Dijk  
 
Elsgeesterpolder en Oud-Leeuwenhorst 
Ondertussen lopen ook de zaken door waarvoor de 
vereniging mede is opgericht: opkomen voor de 
bescherming van de natuur rond Noordwijk. Al 
eerder werd in de bestuursmededelingen iets 
verteld over de dreigende aantasting van de 
Elsgeesterpolder, één van de laatste waardevolle 
graslandgebieden van de Duin- en Bollenstreek. 
Helaas is er door de betrokken gemeenten besloten 
dat er ruimte moet komen voor een uitbreiding van 
15 ha van het kassengebied Trappenberg-
Kloosterschuur in deze polder. Dit omdat er in 
Klei-Oost kassengebied verloren zal gaan door de 
uitbreiding van het bedrijventerrein. Via het 
MilieuOverleg Duin- en Bollenstreek (MODB) is 
de vereniging hier intensief bij betrokken, maar dit 
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heeft er helaas niet toe geleid dat deze bedreiging 
kon worden afgewend. Veel energie is ook 
gestoken in het overleg dat gaat over de plaats en 
de vormgeving van het complex nu deze 
uitbreiding onvermijdelijk is geworden. Gepoogd 
is om met behulp van natuurcompensatie de schade 
voor de polder zoveel mogelijk te beperken. 
Dankzij inventarisaties weten we tenslotte waar de 
weidevogels in de polder zich concentreren. Want 
weidevogels zitten hier nog volop. 
Meer hoopgevend loopt het met het afwenden van 
de desastreuze plannen voor Oud-Leeuwenhorst. 
Hier zou al het grasland omgespoten moeten 
worden, met als reden dat er elders in de streek 

goede bollengrond verloren zal gaan door 
woningbouw. Het gaat hierbij om waardevolle 
hyacintengrond in de Bronsgeest en de Zanderij 
(Hillegom). Mede dankzij actie richting de 
provinciale staten zijn nu andere 
compensatiemogelijkheden bovenaan gezet. Er 
wordt eerst gekeken of er kan worden volstaan met 
het opofferen van kleine restanten grasland (o.a. 
paardenweitjes) in de Bollenstreek met relatief 
weinig waarde. Ook wordt gekeken naar het 
zodanig verbeteren van bestaande bollengrond dat 
deze geschikt wordt om er hyacinten op te telen. 
Voorlopig lijkt hiermee de druk van de ketel, maar 
we moeten in MODB-verband alert blijven.

 
 
 

Septemberprogramma thema 

 
 
In de maand september organiseert de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
verschillende activiteiten rondom het thema Zee en Strand. Dat is niet geheel toevallig, want in deze maand 
start de kustversterking voor de Noordwijkse Wilhelminaboulevard. Het programma is voor elk wat wils, 
jong en oud, actief en passief! Ook bieden de activiteiten de gelegenheid om een bezoek te brengen aan het 
Jan Verwey Natuurcentrum op de nieuwe locatie aan de Duinweg 13A. 
 
• 14 september 2007  Opening fototentoonstelling  
Wethouder van Rijnberk opent in het Jan Verwey Natuurcentrum een tentoonstelling met foto’s van 
natuurfotografen uit de streek. Ook zal hij het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het speciale 
themanummer van de Strandloper dat geheel gewijd is aan Zee en Strand. Leden van de vereniging zijn van 
harte uitgenodigd bij deze gelegenheid aanwezig te zijn en onder het genot van een drankje de 
tentoonstelling en het centrum te bekijken. Aanvang: 16:30 tot 17:30 in het Jan Verwey Natuurcentrum 
      
In september en oktober zijn er extra inloopdagen in het Jan Verwey Natuurcentrum. Op deze dagen is het 
ook mogelijk om strandvondsten zoals schelpen en andere zeedieren mee te nemen naar het centrum. 
Deskundigen helpen u de vondsten op naam te brengen en kunnen u vast ook andere wetenswaardigheden 
over het diertje of plantje vertellen. Ook kan op dit moment de fototentoonstelling en de Jan Verwey 
bibliotheek bezocht worden. 
Openingsdata:  zaterdag 15, 22 en 29 sept. en 6 okt. van 10 tot 12 uur 
   zondag 16, 23 en 30 sept. en 7 okt. van 14 tot 16 uur 
 
• 28 september 2007   Lezing over zee en strand door Ronald Waterman 
Lezing over kustvorming, zeestromen en kustversterking. Zand en zee voor onze kust zijn steeds in 
beweging. Ronald Waterman heeft een grote kennis wat is op dit vlak voor onze kust afspeelt. Hij is adviseur 
voor kustbeleid voor Rijkswaterstaat en diverse andere instituten. Waterman werkt in 23 landen, waar hij 
adviseert over havenuitbreiding en kustbescherming. Ook wat betreft versterking van en land aanwinning 
aan de Zuid-Hollandse kust heeft hij van zich doen spreken. Vanavond zal hij iets van al die kennis met ons 
delen. Aanvang: 20.00 uur in het Jan Verwey Natuurcentrum 
 
• 29 september 2007   Strandexcursie  o.l.v. Jelle van Dijk en Hein Verkade 
Het doel van de excursie is het rustige strand ten noorden van de Langevelderslag. Dit is de plek waar in de 
toekomst mogelijk het eerste strandreservaat van Nederland gesitueerd zal worden. We hopen hier vogels 
rustend op het strand aan te treffen. Afhankelijk van wat we tegenkomen zullen ook strandvondsten en de 
vegetatie in de duinvoet de revue passeren. Aanvang: 10.00 uur bij de Langevelderslag 
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Kustversterking 
 
Jelle van Dijk 
 
Op 28 mei 2007 vond in een grote tent bij de 
vuurtoren een bijeenkomst plaats in het kader van 
de themaweek ‘Week van de Zee’. 
Belangstellenden konden daar uit de mond van 
Peter Groen, projectleider kustversterking 
Noordwijk, horen hoe de ‘zwakke schakel 
Noordwijk’ zal worden aangepakt.  
Hoewel veel zaken die hij noemde regelmatig in de 
regionale pers terugkeerden, zullen enkele punten 
hier toch even genoemd worden. 

 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft 
gekozen voor de aanleg van een dijk in het duin 
met daarlangs aan de zeezijde een strook nieuw 
duingebied ter breedte van zo’n 40 meter. De dijk 
zal direct aansluiten op de bestaande bestrating van 
de Koningin Wilhelminaboulevard. Het 
dijklichaam zal bestaan uit zand en worden 
bekleed met basaltsteen. Het zand zal vanuit zee 
worden opgespoten. Na het aanbrengen van de 
stenen zal de dijk met een laag zand worden 
bedekt, waardoor het duinkarakter van de zeereep 
zal worden hersteld. Aanvankelijk zou deze dijk 
vanuit het zuiden eindigen bij de Hotels van 
Oranje. De gemeente Noordwijk heeft echter ruim 
een miljoen euro bijgelegd om deze dijk door te 
trekken tot voorbij de vuurtoren. Hierdoor zal het 
mogelijk worden om in de omgeving van het 
Vuurtorenplein en het Wantveld tot nieuwbouw 
over te gaan waarbij ook parkeerkelders mogen 
worden aangelegd. 
Begin september wordt begonnen met de aanleg 
van een soort bouwput op het strand. Er komen 
grote zandhopen ter hoogte van Huis ter Duin en 
de vuurtoren. Hiertussen komt op de plaats van de 
huidige vloedlijn een zanddijk te liggen. Als dit 
werk is afgerond zal de huidige zeereep 
gedeeltelijk worden afgegraven om plaats te maken 
voor de nieuwe dijk. De bovenlaag van de huidige 
zeereep zal worden opgeslagen voor later 
hergebruik. Nadat de dijk met basaltsteen is 
bekleed zal een gigantische zandsuppletie vanuit 
zee worden gestart. Eerst zal de dijk met zand 
worden bedekt en hierna wordt begonnen met de 
nieuwe duinstrook. Hierop aansluitend komt een 
nieuw strand dat volgens het Hoogheemraadschap 
gegarandeerd even breed zal worden als het 

bestaande strand. Naar het noorden en het zuiden 
toe zal de nieuwe duinstrook geleidelijk smaller 
worden en na ongeveer een km aansluiten op de 
bestaande zeereep. 
Na beëindiging van het opspuiten van zand zal de 
bovenlaag van de oude zeereep over het nieuwe 
duingebied worden verspreid. In dit zand zitten 
wortelstelsels en zaden van de planten die hier 
groeiden. Deze planten krijgen nu de kans het 
nieuwe duingebied te koloniseren. Zo is te 
verwachten dat met name de Blauwe zeedistel in 
2008 uitbundig tot ontwikkeling zal komen.  
Welke planten er nu langs de Koningin 
Wilhelminaboulevard groeien, is nauwkeurig 
bekend. Na de inventarisatie van 2001 verscheen 
een verslag in de Strandloper waarin alle soorten 
werden genoemd (Strandloper 33; dec. 2001). Het 
Hoogheemraadschap heeft op ons advies besloten 
alleen maatregelen tegen verstuiving te nemen. Er 
zal geen zaad van elders worden uitgestrooid, maar 
er zal optimaal gebruik worden gemaakt van de 
zogenaamde zaadbank van de huidige zeereep. Te 
verwachten is daarom dat naast de Blauwe 
zeedistel ook spoedig andere soorten, waaronder 
de zeldzame Zeewinde zullen terugkeren. 
In het natuurbeleidsplan Natuurlijk Noordwijk 
(2006) van de gemeente Noordwijk is in paragraaf 
9.2.2 te lezen dat de bestaande duinstrook van 
belang is als ecologische verbinding tussen de 
Coepelduynen en de Noordduinen en dat deze 
betekenis door de verbrede zeereep versterkt zal 
worden.  
In de plannen van het Hoogheemraadschap wordt 
dit gebied dan ook alleen doorsneden door de nu 
bestaande strandafgangen die dus verlengd zullen 
worden. Alleen bij de vuurtoren en bij het 
Palaceplein zullen brede strandafgangen komen ten 
behoeve van de reddingsboot en de hulpdiensten. 
In de avonduren zullen deze paden verlicht worden 
met verlichting op voethoogte. 
De verbrede zeereep wordt ook nadrukkelijk 
genoemd in het Ontsnipperplan dat Stichting 
Duinbehoud in samenwerking met de gemeente 
Noordwijk en onze vereniging heeft opgesteld. 
Door de stijgende temperaturen zullen steeds meer 
dieren hun leefgebied naar het noorden willen 
uitbreiden of hun meer zuidelijk gelegen 
leefgebieden willen verlaten. Het duingebied vormt 
wat dat betreft een buitengewoon belangrijk 
gebied. De ecologische verbindingen van de 
Coepelduynen naar de Noordduinen door de 
nieuwe zeereep en langs de binnenduinrand 
worden in dit verband nog belangrijker dan ze al 
waren. 
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Vogels op het Noordwijkse strand 
 
Hein Verkade 
 
Inleiding 
Het strand en Noordwijk worden meestal in één 
adem genoemd. De verhouding die Noordwijk met 
het strand heeft is de laatste paar honderd jaar 
behoorlijk veranderd. Vóór het ontstaan van de 
Jonge Duinen, zo’n 1000 jaar geleden, lagen de 
buitenste rijen duinen er als één brok natuur bij. 
Het was het domein van rustende, foeragerende en 
broedende vogels en zeehonden. De mensen 
woonden in Noordwijk-Binnen en richtten zich op 
de directe omgeving. Het waren voornamelijk 
boeren die de strandwallen en –vlakten bewerkten 
en hun producten in de naaste omgeving afzetten. 
De zee werd vooral als gevaar gezien en de 
aangrenzende duinen waren onvruchtbare gronden. 
Na het ontstaan van de Jonge Duinen gedurende de 
tweede helft van de Middeleeuwen veranderde die 
situatie. De veel hogere Jonge Duinen boden de 
mens meer veiligheid. Langzamerhand verhuisden 
een aantal Noordwijkers richting zee en stichtten er 
een bescheiden nieuwe nederzetting. Alleen 
mensen wier bestaan van de zee afhing gingen er 
wonen. Het dorpje bestond dan ook voornamelijk 
uit vissers en schelpenvissers. Het strand voor het 
dorp werd nu gebruikt om de schepen op het droge 
te leggen. Verder werd het strand weinig betreden. 
De nieuwe bewoners waren nog steeds 
voornamelijk landgericht. Tekenend voor deze 
situatie zijn de prachtige schilderijen en oude 
foto’s uit het eind van de negentiende eeuw. De 
huizen dicht bij zee waren met hun voorzijde naar 
het oosten gericht, de straten lagen aan de 
binnenzijde. Aan de achterzijde van de huizen lag 
alleen een dammetje met gejut hout en de ‘werft’ 
waar de schepen lagen.  
In de tweede helft van de Middeleeuwen werden 
ook de eerste waterschappen opgericht. Hun taak 
was het land te beschermen tegen het water. 
Hiervoor ging men het buitenste duin, de zeereep, 
als een soort natuurlijke dijk beheren. De 
dynamiek van het achtergelegen duin ging door het 
vastleggen van de zeereep goeddeels verloren. Het 
strand zelf bleef onder invloed van wind, zout en 
getij wel een dynamisch natuurgebied. De fauna 
van het strand zal er vermoedelijk weinig door 
beïnvloed zijn. 
De Industriële Revolutie in de tweede helft van de 
negentiende eeuw zou voor de grote verandering 
gaan zorgen. De toegenomen rijkdom van veel 
Duitse industriëlen zorgde voor geheel andere 
verhoudingen. Door grote milieu- en 
stankproblemen in combinatie met toegenomen 

rijkdom ontdekten zij de heilzame kust. Zij 
bouwden luxe zomerverblijven dicht bij zee. 
Hierdoor richtte men zich voor het eerst echt 
richting strand en zee. Er werd nu een weggetje 
achter de bestaande bebouwing aangelegd die 
vervolgens uitgroeide tot een heuse boulevard. Het 
is in dit licht begrijpelijk dat de nieuwe boulevard 
tot ver in de twintigste eeuw door  Noordwijkers 
‘de Wurft’ werd genoemd.  
De badplaatsontwikkeling was een feit en voortaan 
zag men het strand en de zee als een uitdaging in 
plaats van een dreiging. Het strand voor het dorp 
werd steeds drukker, maar ten noorden en zuiden 
hiervan bleef het in het begin nog rustig. Pas na de 
Tweede Wereldoorlog werd ook het stille deel van 
het strand meer en meer geëxploiteerd. 
Toegenomen mobiliteit zorgde voor de aanleg van 
nieuwe strandslagen die met de auto bereikbaar 
werden.  De rust verdween ook daar. Het was dan 
ook pas zo’n vijftig jaar geleden dat de laatste 
broedende Bontbekplevieren van het strand 
verdwenen. De nieuwe ontwikkeling nam zo’n 
enorme vlucht dat men het strand geheel als 
recreatiegebied ging beschouwen, waarbij 
natuurwaarden vrijwel genegeerd werden.  
Is het strand dan geen natuurgebied? Deze vraag is 
pas sinds kort naar voren gekomen. Op heel 
bescheiden schaal probeert men op enkele plaatsen 
de dynamiek van het strand tot in de zeereep door 
te laten dringen. Ook het onderzoek naar de natuur 
op het strand begint vorm te krijgen. De 
strandwacht Katwijk-Noordwijk verzamelt 
gegevens over van alles wat aanspoelt op de kust. 
Ook de vogels komen in beeld. Sedert een 
veertigtal jaren worden stookolieslachtoffers geteld 
en gemeld. Deze tellingen zijn vooral bekend 
onder de naam ‘stookpietentellingen’.  Door deze 
aandacht lijkt het alsof het strand als natuurgebied 
alleen interessant is door alles wat er aanspoelt. Dit 
beeld is natuurlijk niet compleet. Het werd dus tijd 
het leven op het strand in kaart te brengen. De 
strandnatuur heeft zeker ingeboet door de 
massarecreatie, maar vogels komen er nog steeds 
in grote aantallen voor. Het idee voor 
vogeltellingen op het strand was geboren. 
 
Methode 
Omstreeks 1980 deed een nieuwe vorm van 
vogelonderzoek zijn intrede. Van bepaalde grotere 
vogelsoorten werden veel individuen voorzien van 
een kleurring met een unieke code. Vooral bij 
meeuwenonderzoekers werd deze methode snel 
populair. Het doel van de eerste strandbezoeken 
was zoveel mogelijk kleurringen af te lezen en 
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door te geven aan de verschillende onderzoekers. 
Zo kwam je erachter waar al die meeuwen op het 
Noordwijkse strand vandaan kwamen. Naast de 
vele ringcodes werden alleen opmerkelijke 
waarnemingen en zeldzame vogels genoteerd. Een 
bijzonderheid was een  late Morinelplevier die op 
16 oktober 1988 in een groep rustende 
Bontbekplevieren werd ontdekt. Ook werden op 27 
oktober1991 op  het strand ten noorden van het 
dorp 35 Zilverplevieren waargenomen, een aantal 
wat tijdens de latere strandtellingen nooit meer 
benaderd zou worden. Op 26 november in 
datzelfde jaar werden daar 12 Bonte Kraaien 
gesignaleerd. Deze soort is inmiddels een uiterst 
zeldzame verschijning geworden in de regio.   
Langzamerhand ontstond steeds meer 
nieuwsgierigheid om de gehele vogelbevolking 
van het Noordwijkse strand in kaart te brengen. De 
eerste complete telling vond plaats op 17 december 
1998 plaats tussen de strandpalen 81 en 71. Dit 
betreft ongeveer het strandgedeelte tussen de 
vuurtoren van Noordwijk en de provinciegrens met 
Noord-Holland. Aan de zeezijde werden alle 
foeragerende en rustende vogels geteld tot en met 
de buitenste zichtbare zandbank. Aan de landzijde 
vormde de afrastering in de zeereep de grens. Dit 
betekende dat ook de vogels in de zee tussen het 
strand en de zandbank, in Noordwijk beter bekend 
als ‘het kimmetje’, werden meegeteld. Kleurringen 
bij meeuwen werden nog wel afgelezen maar 
vormden niet meer het hoofddoel. 
De fiets is het vervoermiddel bij uitstek om in 
betrekkelijk korte tijd 10 kilometer strand te 
bestrijken. Alle tellingen vinden altijd plaats rond 
laagwater. Fietsen op het strand is vrij zwaar 
waardoor ook de (weers-)omstandigheden voor een 
belangrijk deel bepalen wanneer een strandbezoek 
kan plaatsvinden. Soms is het zand zo zacht dat er 
met de fiets geen doorkomen aan is en halverwege 
moet worden gestopt. Een heel belangrijke factor is 
de wind. Boven windkracht vier is het bijna 
onmogelijk de kijker stil te houden en tegen de 
wind in te fietsen over het strand. Een andere 
beperkende factor is de drukte op het strand. Zo is 
het onverantwoord om op zondag tussen de 
mensenmassa door te laveren. Op andere 
momenten is het dagelijks werk een probleem. De 
vrije maandagochtend is dus het meest geschikt. 
Genoemde beperkingen zorgen ervoor dat de 
verdeling van de tellingen een grillig patroon 
vormt. Soms lukt het maanden achtereen niet om te 
gaan en op een ander moment valt alles zo gunstig 
dat er soms twee of zelfs drie tellingen in een 
maand kunnen worden uitgevoerd.  
Op 22 november 2006 is de honderdste telling aan 
het papier toevertrouwd.  

Wanneer al deze tellingen per maand worden 
opgeteld is het verbazingwekkend hoe evenwichtig 
deze verdeeld zijn (tabel 1). 
 
jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec.
9 6 9 9 8 8 4 9 11 8 10 9 

 
Tabel 1. Verdeling van de strandtellingen over de 
maanden van het jaar   
 
De enige maand die uit de toon valt is juli.  
Mooi zomerweer betekent massaal strandbezoek 
waardoor het zelfs op maandagmorgen 
onverantwoord is om te fietsen. Daar komt nog bij 
dat ook onze eigen vakantie meestal in juli valt.  
Wanneer de omstandigheden en aantallen vogels 
het toelaten worden zoveel mogelijk alle 
individuen per soort geteld. Vooral in de 
winterperiode zijn de aantallen vogels zo groot dat 
de groepen geschat worden en vervolgens 
percentagegewijs verdeeld over de soorten.  
Dit is regelmatig gebeurd met de algemene 
meeuwensoorten en de Drieteenstrandloper. Alle 
overige soorten zijn altijd geteld. Bij de tellingen 
vóór 2003 werden de aantallen over de gehele 10 
kilometer per soort opgeteld. Op verzoek van 
SOVON werd nadien het getelde stuk strand in 
drie kavels verdeeld. Later bleek dat deze indeling 
tot nieuwe inzichten zou leiden. 
 
Verstoringen 
Het lijkt vrij eenvoudig een vogeltelling op het 
strand uit te voeren. Het gebied is duidelijk 
afgebakend, overzichtelijk en er verblijven een 
betrekkelijk klein aantal soorten. Dit ideaalbeeld 
wordt echter letterlijk verstoord. Het gehele strand 
wordt als recreatiegebied beschouwd en dat merk 
je aan den lijve. Zelfs op een relatief rustige 
maandagochtend is de verstoring nog zo groot dat 
dit het tellen en schatten van vogels soms tot een 
roulette maakt. Het lukt een vriendelijke 
trimmende dame met één grote en twee kleine 
jachthonden om binnen tien minuten drie kilometer 
strand geheel schoon te vegen. Hun goede conditie 
zorgt ervoor dat het zelfs op de fiets nauwelijks 
lukt deze optrekkende horde voor te blijven, laat 
staan dat je en passant de vogels determineert en 
telt. 
Honden zijn met stip de grootste verstoorders van 
vogels op het strand. Gelukkig zijn de baasjes na 
uitleg bijna altijd bereid hun trouwe viervoeter 
even bij zich te houden en met een boog om een 
rustende groep meeuwen heen te lopen. Wanneer 
zij tijdens het praatje nog even door de telescoop 
een meeuw met een kleurring ontwaren maakt dit 
meestal diepe indruk. Wanneer je dan vertelt dat 
die meeuw als jong in Noorwegen is geringd en 
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helemaal naar Noordwijk is gevlogen blijft de 
hond soms nog kilometers lang aangelijnd….. het 
is vaak onwetendheid, geen opzet. 
 

foto: Jan Hendriks 
 
Naast honden zijn er vele andere voorbeelden van 
verstoring.  
Natuurlijk is dat de recreant zelf, maar ook paarden 
en sulkies, en in mindere mate mountainbikers,  
auto’s en laagvliegende helikopters. Tenslotte nog 
enkele curieuze verstoorders, zoals verwaaide 
ballonnen, roofvogels en de teller zelf. Het gebeurt 
nog wel eens dat de afstand tot een rustende groep 
vogels verkeerd wordt ingeschat waardoor zij toch 
nog het luchtruim kiezen.  
Opvallend detail is dat de verstoring kleiner is 
wanneer je constant voortbeweegt. Langzaam 
doorfietsend blijven de meeuwen soms tot enkele 
meters gewoon zitten. 
Veel verstoorde vogels gaan verderop weer zitten 
waardoor dubbeltellingen en gemiste groepen niet 
te vermijden zijn. Natuurlijk probeer je hier 
rekening mee te houden, maar gelukkig komt deze 
foutenbron telkens terug waardoor de tellingen 
onderling vergelijkbaar blijven. Het is verrassend 
dat uit deze chaos uiteindelijk mooie patronen 
tevoorschijn zijn gekomen. 
 
Determinatie 
 
Door de vele verstoringen en de grootte van de 
groepen vogels lukt het niet altijd om alle vogels 
op naam te brengen. Gelukkig zijn een groot aantal 
soorten zelfs fietsend zonder kijker te benoemen. 
Maar een snelle blik op een dichte groep sterns 
geeft al gauw een probleem. Zo kost het meer 
geduld om hierin Noordse Sterns van Visdiefjes te 
kunnen onderscheiden. Ditzelfde geldt voor 
Pontische-  en (onvolwassen) Geelpootmeeuwen in 
groepen meeuwen. Het is soms ook moeilijk om 
het juiste aantal kleinere Stormmeeuwen tussen de 

grotere Zilvermeeuwen te ontwaren. Kortom er 
zitten nogal wat haken en ogen aan een snelle en 
juiste determinatie. Echter de keren dat het wel 
lukt om rustig alle vogels te bekijken komen er 

nauwelijks Noordse Sterns, Pontische- en 
(onvolwassen) Geelpootmeeuwen in beeld. 
Toch moeten de totale aantallen van deze 
soorten vooral als minimumaantallen worden 
beschouwd. Buiten fouten door schattingen 
bij de algemene meeuwen en de 
Drieteenstrandloper zijn de overige 
determinaties en aantallen nauwkeurig te 
noemen. 
 
Resultaten 
Na 100 strandbezoeken staat de teller 
inmiddels op 235.368 vogels verdeeld over 
51 soorten (tabel 2). De verdeling is wel heel 
ongelijk. Zo maken 39 soorten tezamen maar 

0,2% van het totaal uit. Slechts 12 soorten vogels 
bepalen het strandbeeld. De Zilvermeeuw steekt 
met een aandeel van 61,4% ver boven alle andere 
vogelsoorten uit en kan met recht de koning van 
het Noordwijkse strand worden genoemd. Zij zijn 
altijd alom aanwezig. De Kleine Mantelmeeuw is 
een goede tweede maar komt met 11,2% een 
straatlengte achter de Zilvermeeuw. Alle 
meeuwensoorten tezamen geven met 88,9% van 
alle waarnemingen het strand met recht de titel 
‘meeuwenland’. De enige andere vogelsoort met 
een aanmerkelijk aandeel van 7,8% van het totaal 
is de Drieteenstrandloper. 
Kijken we naar de aanwezigheid van de soorten 
tijdens alle 100 tellingen dan komen heel andere 
verhoudingen tevoorschijn. Natuurlijk staat de 
Zilvermeeuw met een aanwezigheidspercentage 
van 100% bovenaan. Direct hierna komen echter 
de Zwarte Kraai en de Scholekster met 
respectievelijk 98 en 94%. Dit betekent dat ook zij, 
hoewel in veel kleinere aantallen, vrijwel altijd op 
het Noordwijkse strand zijn te vinden. In dit licht is 
de status van de Geelpootmeeuw opmerkelijk. Met 
slechts 79 waarnemingen ofwel 0,03% van het 
totaal is deze soort wel tijdens 38 van de 100 
tellingen waargenomen (tabel 2). Ook bij de Bonte 
Strandloper en de Zilverplevier zijn dergelijke 
verhoudingen terug te vinden. 
De vraag is of onder die bijna kwart miljoen 
waargenomen vogels regelmatig dezelfde 
individuen zijn geweest. Een mogelijke indicatie 
hiervoor vormen de afgelezen kleurringen. De 
codes hierop zijn uniek en dus aan één individu 
gebonden. In totaal werden 225 kleurringen 
afgelezen tijdens de tellingen. Het aantal 
verschillende ringen betrof 167. 
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SOORT Totaal Percentage Presentie Maximum Datum   

    
van het 
totaal  %    maximum    

Aalscholver 4 0 4      
Knobbelzwaan 1 0 1 1 9-9-2000   
Grauwe Gans 4 0 2 2 16-2-2002 13-3-2006
Rotgans 1 0 1 1 3-4-2006   
Brandgans 6 0 1 6 13-12-2001   
Bergeend 2 0 1 2 17-3-2003   
Krakeend 2 0 2 1 28-5-2003 15-5-2006
Zwarte Zee-eend 1 0 1 1 16-2-2002   
Scholekster 1601 0,7 94 168 13-3-2006   
Bontbekplevier 95 0,04 18 18 21-9-2006   
Zilverplevier 29 0,01 16 5 20-9-1999   
Kievit 2 0 1 2 16-1-2006   
Kanoet 12 0 3 10 30-1-2006   
Drieteenstrandloper 18467 7,8 79 1342 27-12-2004   
Steenloper 482 0,2 31 157 14-12-2005   
Bonte Strandloper 56 0,02 21 6 14-12-2005   
Kleine Strandloper 1 0 1 1 25-8-2003   
Wulp 1 0 1 1 22-8-2005   
Regenwulp 1 0 1 1 10-5-2006   
Tureluur 4 0 4      
Zwarte Ruiter 1 0 1 1 4-10-2004   
Groenpootruiter 6 0 3 4 2-9-2004   
Rosse Grutto 38 0,02 10 14 13-5-2002   
Watersnip 1 0 1 1 4-10-2004   
Kleine Jager 2 0 1 2 5-9-2005   
Kokmeeuw 18348 7,8 89 2555 15-1-2005   
Stormmeeuw 15729 6,7 90 2585 27-12-2004   
Zwartkopmeeuw 11 0 11      
Zilvermeeuw 144608 61,4 100 12435 27-12-2004   
Geelpootmeeuw 79 0,03 38 6 25-8-2003 23-8-2006
Pontische Meeuw 2 0 2 1 14-11-2005 6-11-2006
Kleine Mantelmeeuw 26435 11,2 88 5420 20-9-1999   
Baltische Meeuw 1 0 1 1 29-9-2003   
Grote Mantelmeeuw 3937 1,7 84 351 13-12-2001   
Dwergmeeuw 2 0 2 1 13-5-2002 18-8-2003
Drieteenmeeuw 5 0 5      
Kleine Burgemeester 1 0 1 1 17-1-2002   
Grote Burgemeester 1 0 1 1 1-8-2005   
Dwergstern 12 0 4 4 13-5-2002   
Grote Stern 890 0,4 35 154 1-9-2005   
Visdief 1911 0,8 36 273 16-8-2004   
Noordse Stern 7 0 4 3 25-4-2005   
Zwarte Stern 20 0,01 3 16 16-8-2004   
Zeekoet 1 0 1 1 17-12-1998   
Holenduif 2 0 1 2 6-9-2006   
Ekster 23 0,01 11 4 13-12-2001   
Kauw 247 0,1 53 22 27-7-2006   
Bonte Kraai + hybr. 17 0,01 13 2     
Zwarte Kraai 2252 1 98 74 18-12-2000   
Sneeuwgors 5 0 2 4 17-12-1998   
Witte Kwikstaart 2 0 2 1 8-4-2002 3-10-2005
Totaal 235368        

 
Tabel 2. Alle waargenomen vogels, het aandeel van het totaal en hun aanwezigheid 
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Dit betekent dat 35% van de geringde meeuwen al 
eerder was gezien. Koploper was  Kleine Mantel-
meeuw met codegroen EH80 die maar liefst 10x 
werd waargenomen.  
Een bijzonder voorbeeld van een zichtbare 
vervolgwaarneming was die van een Drieteen-
strandloper in zomerkleed in de winter. Deze vogel 
had vermoedelijk een hormonale klok die van slag 
was. Dit opvallend donkere vogeltje kon 
gemakkelijk in een grote groep Drieteen-
strandlopers in licht winterkleed worden 
onderscheiden. Deze bijzondere strandloper werd 
in de winter van 2005/2006 drie maal tijdens een 
telling op het Noordwijkse strand gesignaleerd. 
De grootste aantallen vogels worden in de winter 
waargenomen. De talrijke Zilvermeeuw is hier niet 
alleen verantwoordelijk voor, want ook de 
Stormmeeuw, Kokmeeuw en Drieteenstrandloper 
pieken in deze periode. Dit betekent niet dat iedere 
telling in de winter hoge aantallen oplevert. Zo 
werden er op 16 januari 2006 slechts 506 vogels op 
het tien kilometer lange traject geteld. Dit was een 
jaar eerder wel anders want toen zaten er op 15 
januari 15889, ruim dertig maal zoveel!  Aan top 
staat voorlopig de telling van 27 december 2004 
toen maar liefst 16969 vogels op het strand werden 
geteld. Dat dit niet alleen aan de massa 
Zilvermeeuwen kon worden toegeschreven bewijst 
het feit dat ook de Stormmeeuw en de 
Drieteenstrandloper op die dag hun 
maximumaantal bereikten (tabel 2). Vermoedelijk 
lokte het overvloedig aanwezige voedsel de vele 
vogels van verschillend pluimage naar het 
Noordwijkse strand. 
De voorjaarsmaanden april en mei zijn doorgaans 
de stilste maanden op het strand. Wel is de 
soortenrijkdom dan het grootst. Dankzij 
verschillende rustende steltlopers en sterns was de 
telling van 15 mei 2006 met 20 verschillende 
vogelsoorten het meest gevarieerd.  
 
Verspreiding over het jaar 
De algemene soorten kennen een karakteristiek 
seizoensverloop. Hiervoor zijn alle tellingen per 
maand en per soort opgeteld en gemiddeld, 
ongeacht het jaar waarin de telling plaatsvond. Dit 
betekent niet dat er geen verschillen per jaar 
optraden. De reeksen zijn echter te incompleet om 
hierover betrouwbare uitspraken te doen. De 
verschillende soorten worden per groep behandeld.  
 
Steltlopers 
In totaal werden 16 verschillende soorten 
steltlopers waargenomen.  
De Scholekster (Haematopus ostralegus) is het jaar 
rond op het strand te vinden. De aantallen van deze 
vrijwel altijd aanwezige soort (94%) zijn meestal 

laag. Alleen in de maanden februari en maart zijn 
regelmatig grotere groepen op het strand te vinden 
(figuur 1a). Begin maart pieken de aantallen, maar 
deze nemen snel af naar het eind van de maand. 
Vervolgens zijn Scholeksters tot ver in het najaar 
schaars. Pas in november verschijnen er duidelijk 
meer op het Noordwijkse strand. Vermoedelijk 
verzamelen de plaatselijke broedvogels zich aan 
het eind van de winter eerst op het strand en in de 
graslandpolders om daarna hun broedplaatsen in de 
bollenvelden achter de duinen in te nemen. De 
laatste keer dat er een paartje Scholeksters op het 
strand broedde was in 1954 (Aartse et al 1973) 
De Scholeksters op het strand besteden een 
aanzienlijk deel van hun tijd aan foerageren. Een 
aantal vogels gebruikt de Binnenwatering van 
Katwijk als hoogwatervluchtplaats. 
De Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) is een 
schaarse maar regelmatige bezoeker van het 
Noordwijkse strand. Vooral gedurende de 
najaarstrek zijn over een betrekkelijk lange periode 
Bontbekplevieren te verwachten (figuur 1c). De 
Bontbekplevier heeft het langst standgehouden als 
broedvogel op het Noordwijkse strand. In 1954 
werden over een afstand van 2 kilometer ter hoogte 
van Langevelderslag nog 8 nestjes gevonden 
(Aartse et al. 1973). De recreatiedruk werd echter 
snel groter want in 1960 wordt het laatste 
broedgeval gemeld. Op dit moment is curieus 
genoeg het strand bij de haven van IJmuiden de 
enige plek tussen Hoek van Holland en Den Helder 
waar nog jaarlijks enkele paren Bontbekplevieren 
tot broeden komen (van Turnhout & van Roomen 
2005). 
Zilverplevieren (Pluvialis squatarola) verblijven 
sporadisch op het strand en zijn behoudens de 
zomermaanden juni en juli in ieder jaargetijde aan 
te treffen. De kans hierop is het grootst in mei 
wanneer de soort massaal doortrekt richting de 
Waddenzee.  

 
Drieteenstrandlopers met een Bonte Strandloper. foto: Jan 
Hendriks  
De Drieteenstrandloper (Calidris alba) is dé 
steltloper van het Noordwijkse strand. Met een 
aandeel van maar liefst 7,8% is hij na de 

 12 



Zilvermeeuw en de Kleine Mantelmeeuw de 
talrijkste vogelsoort op het strand. Het is een echte 
wintergast met de hoogste aantallen van december 
tot februari (figuur 2). Tijdens vier tellingen 
werden meer dan 1000 drieteentjes genoteerd. De 
totale Oost-Atlantische populatie wordt geschat op 
zo’n 120.000 vogels (van Roomen et al 2005). Dit 
betekent dat in december en januari regelmatig 1% 
van de populatie op tien kilometer Noordwijks 
strand zit. Gemiddeld verblijven in de 
winterperiode 5000-8000 Drieteenstrandlopers in 
Nederland (van Roomen et al. 2005). Hiervan zit 
dus zeker 10-20% in Noordwijk en ons strand is 
dus van groot belang voor deze soort.  
Drieteenstrandlopers zijn in Nederland het talrijkst 
in de maanden mei, augustus en september (figuur 
3). Vrijwel alle vogels zijn dan in de Zoute Delta 
en de Waddenzee te vinden. In deze maanden zijn 
drieteentjes maar sporadisch en in lage aantallen 
op het Noordwijkse strand aanwezig. Er zijn twee 
deelpopulaties te onderscheiden. De eerste groep 
vogels komt na de broedtijd naar de Waddenzee en 
Zoute Delta en vliegt daarna in de herfst door naar 
zuidelijker oorden zonder een tussenstop op het 
Noordzeestrand te maken. In het voorjaar (mei) 
gebeurt ditzelfde in omgekeerde richting.  
Een tweede groep arriveert pas in de loop van de 
herfst op de Noordzeestranden, brengt daar de 
winter door en verdwijnt in het vroege voorjaar 
weer richting het hoge noorden. De eerstgenoemde 
populatie zou voornamelijk uit Nearctische 
(Canada, Groenland) gebieden afkomstig zijn 
terwijl de wintergasten op het Noordwijkse strand 
mogelijk een Siberische oorsprong zouden hebben 
(van Turnhout & van Roomen 2005) 
De Bonte Strandloper (Calidris alpina) is het 
gehele jaar, behalve in juni en juli, in zeer kleine 
aantallen op het strand  te vinden. Meestal 
bevinden de vogels zich in groepen 
Drieteenstrandlopers. Bonte Strandlopers voelen 
zich meer thuis in het slikkige waddengebied dan 
aan de zandige Noordzeestranden. Ook de 
foerageertechniek is duidelijk anders. Wanneer een 
groep drieteentjes voor een aanrollende golf 
wegrent kan de Bonte Strandloper dit meestal niet 
bijbenen. Hij vliegt dan een stukje boven de groep 
mee en landt weer wanneer de groep tot stilstand 
komt.  
Steenlopers (Arenaria interpres) komen in veel 
kleinere aantallen op het Noordwijkse strand voor 
dan Drieteenstrandlopers. De verdeling over het 
jaar is echter vrijwel identiek (figuur 1b).  
Rosse Grutto’s (Limosa lapponica) zijn net als 
Zilverplevieren even sporadisch het hele jaar door 
te verwachten behalve in de maand juni. Ook 
Rosse Grutto’s zijn het talrijkst op het strand 
tijdens de voorjaarstrek in april en mei. 

Vermoedelijk betreffen het dan vooral verzwakte 
exemplaren die de lange reis naar de wadden niet 
in één keer overbruggen. Deze kleine groepjes zijn 
dan gemakkelijk te benaderen en strijken na 
verstoring meestal binnen vijftig meter weer neer. 

 
foto: Jan Hendriks  
Meeuwen 
Meeuwen zijn alom tegenwoordig op het strand. 
Maar liefst vijf soorten zijn op 84 tot 100 % van de 
tellingen aanwezig. De aantallen zijn zeker in de 
winter soms duizelingwekkend hoog. Tijdens 
negen tellingen werden meer dan 5000 meeuwen 
genoteerd. Bij vier van de negen ging het om meer 
dan 10.000 meeuwen.  
De Kokmeeuw (Larus ridibundus) is het talrijkst in 
de wintermaanden (figuur 1e). In maart nemen de 
aantallen snel af en de drie volgende maanden zijn 
zij nauwelijks op het strand te vinden. Aan het eind 
van het broedseizoen verschijnen er in juli ineens 
veel juveniele en ook adulte vogels. Deze 
verdwijnen ook weer en pas in december is de 
Kokmeeuw weer een zeer algemene verschijning.  
De Stormmeeuw (Larus canus) is ook vooral een 
wintergast. De piek in mei wordt veroorzaakt door 
het massaal voorkomen van onvolwassen vogels in 
mei 2006 (figuur 1f). De overige maanden is het 
een schaarse soort. De piek na de broedtijd, zoals 
die bij de Kokmeeuw optreedt, ontbreekt.  
De Zilvermeeuw (Larus argentatus) is verreweg de 
meest algemene soort op het Noordwijkse strand 
met een aandeel van 61,4% van het totale aantal 
waargenomen vogels. Hun aanwezigheid wordt 
grotendeels bepaald door de beschikbaarheid van 
voedsel. Vooral winterstormen gevolgd door 
oostenwind zorgen voor een grote aanvoer van 
voedsel en Zilvermeeuwen. In een periode met 
aanhoudend rustig weer nemen de aantallen 
doorgaans weer af. 
Gedurende de voorjaarsmaanden zijn er vooral 
onvolwassen Zilvermeeuwen te vinden op het 
strand. Net als bij de Stormmeeuw leidt het einde 
van de broedperiode niet tot een opvallende 
toename van 
het aantal. Pas vanaf september wordt de 
Zilvermeeuw tot december steeds talrijker. 
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1g     1h 
 
Figuur 1 a t/m h. Seizoensverloop van Scholekster, Steenloper, Bontbekplevier, Geelpoot- 
meeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw op het Noordwijkse 
strand tussen paal 71 en 81. 
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Drieteenstrandloper in Nederland
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Figuur 2. Seizoensverloop van Drieteenstrand-
loper op het Noordwijkse strand tussen paal 71 en 
81 
 

Figuur 3. Seizoensverloop van Drieteenstrand-
loper in Nederland in de periode juli  2003 tm juni 
2004 naar maand gerangschikt; juli 2003 volgt op 
juni 2004 (naar SOVON). 

   
De Kleine Mantelmeeuw (Larus graellsii) is een 
trekvogel die vanaf maart terugkeert naar onze 
streken. Deze vogels vliegen gelijk door richting 
de kolonies en het duurt dan ook tot eind mei 
voordat er grotere groepen op ons strand 
verschijnen (figuur 1h). Na de broedtijd nemen de 
aantallen vogels verder toe. Deze worden 
aangevuld met vogels vanuit het noorden. Juist dan 
worden regelmatig vogels waargenomen die als 
nestjong  zijn gekleurringd in Noorwegen. In 
oktober trekken de meeste meeuwen naar Zuid-
Europa om te overwinteren. 
De Geelpootmeeuw (Larus michahellis) werd tot 
voor kort beschouwd als een ondersoort van de 
Zilvermeeuw. Deze soort rukt vanuit Frankrijk op 
naar het noorden.  
Het voorkomen van de Geelpootmeeuw (figuur 1d) 
vertoont grote overeenkomst met dat van de Klein 
Mantelmeeuw. De wegtrek in het najaar lijkt iets 
geleidelijker plaats te vinden.  
Grote Mantelmeeuwen (Larus marinus) staan 
bekend als de winterse tegenhangers van de Kleine 
Mantelmeeuwen. In werkelijkheid pieken hun 
aantallen slechts twee maanden na elkaar. De 
kleine zijn het talrijkst in september en de grote in 
november (figuur 4), wanneer de aantallen 
regelmatig de 200 overschrijden.  
Grote Mantelmeeuwen komen net als 
Drieteenstrandlopers na de broedtijd uit het 
noorden naar onze streken om hier te overwinteren. 
In tegenstelling tot de Drieteenstrandloper vertoont 
het voorkomen van de Grote Mantelmeeuw op het 
Noordwijkse strand grote overeenkomst met dat in 
de rest van het land (figuur 5).  
Alleen in de maanden januari tot en met maart is 
de soort in Noordwijk naar verhouding schaarser.  
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Figuur 4. Seizoensverloop van Grote Mantel- 
meeuw op het Noordwijkse strand tussen paal 71 
en 81. 
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Figuur 5.  Seizoensverloop van Grote Mantel-
meeuw in Nederland in de periode uli 2003 tm juni 
2004 naar maand gerang-schikt; juli 2003 volgt op 
juni 2004 (SOVON ) 
 
Het zwaartepunt van de verspreiding in Nederland 
ligt in het Waddengebied ( van Roomen et al 
2005). 
Van de overige meeuwensoorten is de 
Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) het 
vaakst te zien. Nooit werd er meer dan één vogel 
gezien. De zomerperiode biedt de meeste kans om 
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deze meeuwensoort waar te nemen, de vroegste 
datum is 15 maart, de laatste 3 oktober. 
 
Sterns 
 
Sterns zijn echte zomergasten op het Noordwijkse 
strand. Vanaf eind maart druppelen de eersten 
binnen. Toch duurt het dan nog even voordat 
grotere aantallen verschijnen. 
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Grote Stern
Visdief

De Grote Stern (Sterna sandvicensis) keert als 
eerste terug vanuit zijn Afrikaanse winterkwartier. 
Het duurt echter tot juli wanneer het aantal 
pleisterende vogels op het Noordwijkse strand 
toeneemt (figuur 6). Vermoedelijk is het ontbreken 
van kolonies in de buurt hier de oorzaak van. 
Terugkerende vogels vliegen meestal gelijk door 
naar hun kolonies en blijven daar in de buurt tot de 
jongen uitgevlogen zijn. Daarna verspreiden zij 
zich langs de kust en bereiken grotere aantallen ons 
strand. September is hier de topmaand met soms 
meer dan 100 Grote Sterns in een grote groep 
rustend langs de waterkant. In oktober zijn zij 
vrijwel allemaal verdwenen. Toch blijven 
enkelingen soms lang hangen getuige een Grote 
Stern die zich op 31 oktober 2005 rustig zat te 
poetsen temidden van een groep Kokmeeuwen.  
De Visdief (Sterna hirundo) keert in de loop van 
april massaal terug en verschijnt direct in flinke 
aantallen op het strand (figuur 6). Vermoedelijk 
zijn dit niet alleen doortrekkende vogels, maar ook 
broedvogels uit de omgeving die tijdens hun 
dagelijkse visrondje het strand gebruiken als 
rustplaats. Op het dak van de bloemenveiling Flora 
in Rijnsburg broedt reeds jaren een toenemend 
aantal paartjes. De kolonie groeide van 37 paar in 
2004 (P. Spierenburg 2004) tot 67 in 2006. Ook in 
het bollenland worden tegenwoordig groepjes 
broedende Visdiefjes aangetroffen. Zo bevond zich 
een kolonie van 17 paar langs de Loosterweg in 
Voorhout in 2003. In 2007  bedroeg het aantal 
dakbroeders rond ‘’t Soldaatje’ in Voorhout 44 
paar  (med. J.van Dijk).  
Na de broedtijd verschijnen veel Visdieven met 
hun jongen op het strand. De aantallen lopen snel 
op in augustus, maar verdwijnen daarna snel 
richting het zuiden. Het maximumaantal van de 
Visdief valt een maand vroeger dan van de Grote 
Stern (figuur 6). 
Enkele malen werden Noordse Sterns (Sterna 
paradisaea)in een groep Visdieven ontdekt. Dit 
gebeurde alleen wanneer een groep sterns 
ongestoord kon worden bekeken. 
De kans op een ontmoeting met Dwergsterns 
(Sterna albifrons) is het grootst tijdens de 
voorjaarstrek wanneer af en toe enkele vogels 
tussen de grotere stens rusten. Bijzonder was de 
waarneming van twee juveniele Dwergsterns op 

een zandbank op 24 juli 2006. Zij werden 
regelmatig gevoerd door een oudervogel. Met een 
beetje geluk zijn Zwarte Sterns (Chlidonias niger) 
tijdens de najaarstrek op het strand waar te nemen. 
Opvallend was de waarneming van 13 vogels op 
16 augustus 2004. 
 

Figuur 6. Seizoensverloop van Grote Stern en 
Visdief op het Noordwijkse strand tussen paal 71 
en 81. 
 
Kraaiachtigen 
 
Kraaiachtigen zijn de enige niet-watervogels die 
veel op het strand worden gezien. 
Met 98% scoort de Zwarte Kraai (Corvus corone) 
na de Zilvermeeuw de hoogste presentie. De 
aantallen vogels staan echter in geen verhouding 
tot elkaar. Tegenover elke kraai werden 64 
Zilvermeeuwen waargenomen! 
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Figuur 7. Seizoensverloop van Zwarte Kraai 
op het Noordwijkse strand tussen paal 71 en 81. 
 
Gedurende verscheidene winters werden hybriden 
van Zwarte Kraai x Bonte Kraai (Corvus cornix) 
waargenomen. Deze vogels waren zeer 
waarschijnlijk afkomstig van een gemengd paar dat 
jaren achtereen in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen heeft gebroed. De Bonte Kraai van dit paar 
was afkomstig uit een nabijgelegen vogelasiel (H. 
Verkade 2004).  
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Kauwen (Corvus monedula) zijn het gehele jaar op 
het strand te verwachten. De grootste aantallen 
kunnen in de zomerperiode worden verwacht. De 
Ekster (Pica pica) is veel zeldzamer en juist vooral 
in de winter waar te nemen. 
 
Overige soorten 
 
De Aalscholver (Phalacrocorax carbo) werd 
tijdens vier tellingen op het strand aangetroffen. 
Het ging steeds om één vogel die al op grote 
afstand van de waarnemer op de wieken ging. Drie 
van de vier waarnemingen werden in juni nabij de 
provinciegrens gedaan. 
Grauwe Gans (Anser anser), Krakeend (Mareca 
strepera) en Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) 
en Witte Kwikstaart (Motacilla alba) werden twee 
maal  waargenomen. De Grauwe Gans betrof beide 
keren een paartje, één maal in februari en één maal 
in maart. 
Tenslotte zaten er regelmatig groepjes verwilderde 
postduiven. Deze vogels werden niet genoteerd.  
 
Trends 
 
Vogels tellen op het strand is bij vogelaars niet erg 
populair. Hierdoor zijn er vrijwel geen gegevens 
voorhanden uit het verleden. De enige tellingen die 
konden worden opgespoord zijn twintig jaar 
geleden door Jelle van Dijk verricht in het kader 
van het boek ‘Vogels van Noordwijk en 
omstreken’ dat in 1989 is uitgegeven. Hiervan zijn 
vijf tellingen bruikbaar voor vergelijking met de 
huidige cijfers. Deze tellingen werden in 1984 en 
1985 uitgevoerd op het strandtraject 
Langevelderslag-Zandvoort. Dit traject overlapt 
voor een deel het traject Langevelderslag-
provinciegrens dat bij de recente tellingen werd 
aangehouden. Daar het eerste ongeveer twee maal 
zo lang is zijn de aantallen die zijn opgenomen 
gehalveerd om een goede vergelijking mogelijk te 
maken. De data waarop destijds werd geteld waren 
15 december 1984, 12 januari 1985, 16 februari 
1985, 26 oktober 1985 en 14 december 1985. Uit 
de recente tellingen werden die vijf gekozen welke 
deze twintig jaar later het meest benaderden. Deze 
data zijn 14 december 2004, 15 januari 2005, 7 
februari 2005, 31 oktober 2005 en 14 december 
2005. 
Natuurlijk vormen vijf tellingen over krap vier 
kilometer strand een te smalle basis voor 
conclusies over trends. Daar komt bij dat twee 
oude tellingen tijdens een vorstperiode zijn gedaan, 
terwijl de nieuwe allemaal vorstvrij waren.  
Frappant zijn daarom de overeenkomsten en hier 
en daar de grote verschillen. Het meest in het oog 

springend is de toename van het aantal 
Drieteenstrandlopers. Deze toename is geen 
toeval want de soort zit landelijk al jaren fors in de 
lift (van Roomen et al 2005 , van Turnhout & van 
Roomen 2005). Volgens SOVON zit de die 
toename voornamelijk in de Nearctische populatie 
die ons land alleen aandoet tijdens de voor- en 
najaarstrek in het Waddengebied en de Zoute 
Delta. Van de Siberische populatie die o.a. op de 
Noordzeestranden de winter doorbrengt wordt 
verondersteld dat die stabiel zou zijn. Het leidt 
echter geen twijfel dat ook deze populatie 
behoorlijk is toegenomen. Alle signalen wijzen in 
die richting. Zo werd op 8 maart 2007 een nieuw 
maartrecord gevestigd met 780 vogels op tien 
kilometer strand. Het oude record was slechts een 
jaar oud. Op 15 maart 2006 werden 371 
drieteentjes geteld. 
 

 

  1984-1985 2004-2005 
Scholekster 34 17 
Zilverplevier 1 0 
Kanoet 1 0 
Drieteenstrandloper 124 1045 
Steenloper 1 87 
Bonte Strandloper 12 2 
Tureluur 6 0 
Kokmeeuw 283 324 
Stormmeeuw 1012 1138 
Zilvermeeuw 3085 5090 
Geelpootmeeuw 1 2 
Kleine Mantelmeeuw 50 250 
Grote Mantelmeeuw 411 100 
Drieteenmeeuw 1 1 
Grote Stern 0 1 
Kauw 2 0 
Bonte Kraai 25 0 
Zwarte Kraai 1 70 
Sneeuwgors 2 0 

Tabel 3. Gesommeerde aantallen van vijf 
strandtellingen op het traject Langevelderslag-
provinciegrens in de jaren 1984-1985 en 2004-
2005. 
 
Het verschil in het aantal Steenlopers is 
vermoedelijk te verklaren doordat het uitzonderlijk 
hoge aantal dat op 14 december 2005 werd 
genoteerd precies in de meegewogen tellingen zat. 
Bij de meeuwen valt de toename van het aantal 
Kleine Mantelmeeuwen op. Deze soort is de laatste 
twintig jaar veel talrijker geworden en heeft de 
neiging in het najaar steeds langer in de zuidelijke 
Noordzee te blijven hangen voordat zij richting 
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Zuid-Europa wegtrekken. Zo werd op 4 november 
2006 een nieuw maandrecord gevestigd van maar 
liefst 606 Kleine Mantelmeeuwen. 
Bij de Grote Mantelmeeuw lijkt een 
tegenovergestelde ontwikkeling gaande. De 
aantallen in de jaren tachtig waren duidelijk hoger 
dan nu. Deze negatieve ontwikkeling werd ook 
landelijk geconstateerd door SOVON (van 
Roomen et al 2005).  
Tot slot iets over de kraaien. Legendarisch zijn de 
verhalen van oudere vogelaars over de grote 
aantallen Bonte Kraaien die in Noordwijk werden 
waargenomen.  
Jelle van Dijk heeft het laatste staartje hiervan op 
kunnen schrijven. Helaas is de soort tegenwoordig 
helemaal verdwenen. Zijn plek op het strand lijkt 
volledig ingenomen door de Zwarte Kraai.  
 
Verdeling over het strand   
 
Sinds begin 2003 is op verzoek van SOVON het 
strand verdeeld in drie ongeveer even grote 
telgebieden. Dit zijn vanuit het zuiden gezien 
achtereenvolgens telgebied 1092 dat begint bij de 
vuurtoren en loopt tot de Duindamseslag ( 3,5 
km.), 1093 tot de Langevelderslag ( 3,0 km.), en 
1094 tot de provinciegrens tussen Noord- en Zuid-
Holland (3,5 km.).  
Deze drie gebieden zijn vrijwel identiek met alleen 
een duidelijk verschil in recreatiedruk.  
Het zuidelijkste deel direct aansluitend aan het 
dorp Noordwijk aan Zee is verreweg het drukst 
bezocht. Het aantal bezoekers neemt naar het 
noorden toe geleidelijk af en is ten noorden van de 
Langevelderslag het geringst. Het strand direct 
rondom de Langevelderslag en in geringere mate 
rondom de Duindamseslag worden drukker 
bezocht dan verder hiervandaan.  
Van dertien soorten zijn de aantallen per telgebied 
gesommeerd. De resultaten (tabel  4) geven een 
divers beeld.  
Drieteenstrandlopers en Steenlopers zijn over het 
hele traject te vinden maar zijn het talrijkst voorbij 
de Langevelderslag op het stilste deel van het 
strand.  
Tussen de vuurtoren en Langevelderslag zijn 
voornamelijk foeragerende Drieteenstrandlopers te 
vinden. Ten noorden hiervan worden naast 
foeragerende vogels ook rustende groepen 
gevonden. Deze groepen bestaan meestal uit meer 
dan 50 dicht op elkaar staande vogels. Soms 
groeperen zich zelfs meer dan 500 vogels bij 
elkaar. Zij staan altijd dicht bij de waterkant. 
De meeuwen vallen in twee groepen uiteen, de 
‘struiners’ en ‘vissers’. De struiners, waaronder 
Kok- , Storm- , en  Zilvermeeuw, foerageren veel 
op het strand en zijn tamelijk gelijkmatig over het 

strand verdeeld. Bij de Kokmeeuw valt zelfs een 
voorkeur voor het drukste deel van het strand op. 
Waarschijnlijk is de nabijheid van het dorp 
hiervoor bepalend. Kokmeeuwen verblijven in de 
winter graag in de bebouwde omgeving (Spaans 
2000).  
Zilvermeeuwen blijken zeer gelijkmatig over het 
strand verdeeld. De grote aantallen waargenomen 
zilvers maken deze verdeling betrouwbaar.  
Het lijkt erop dat het gemiddelde aantal 
Zilvermeeuwen per maand op het Noordwijkse 
strand als maat kan worden genomen voor het hele 
strand van Hoek van Holland tot Den Helder. 
Slechts de havens van Scheveningen en IJmuiden 
en de strekdammen bij Delfland en in de kop van 
Noord-Holland zorgen voor enig verschil in het 
verder monotone strandlandschap.  
In de topmaand december verblijven gemiddeld 
bijna 5000 Zilvermeeuwen op 10 kilometer 
Noordwijks strand (figuur 1g). Voor de Hollandse 
kust, bijna 120 kilometer lang, betekent dit dat er 
mogelijk gemiddeld 60.000 Zilvermeeuwen 
verblijven in de winter. 
Het beeld bij de ‘vissers’ onder de meeuwen is 
geheel anders. Zij gebruiken het strand immers 
vooral om er te rusten. Het is niet verwonderlijk 
dat juist het rustigste deel van het strand favoriet is 
bij de Geelpoot- , Kleine Mantel- , en Grote 
Mantelmeeuw.  
Alle drie soorten zijn het minst talrijk op het 
drukste strand direct ten noorden van het dorp. 
Grote Mantelmeeuwen verblijven op het drukste 
strand altijd als enkelingen temidden van grote 
groepen Zilvermeeuwen.  
Ten noorden van Langevelderslag zijn regelmatig 
grote groepen van meer dan 50 rustende Grote 
Mantelmeeuwen te vinden. Het is de meest schuwe 
meeuwensoort die bij verstoring als eerste op de 
wieken gaat.  
Dat de verdeling van de Geelpootmeeuw op het 
strand meer overeenkomt met die van de Kleine 
Mantelmeeuw dan met de Zilvermeeuw is niet zo 
verwonderlijk.  
Hun gedrag komt meer overeen met dat van de 
Kleine Mantelmeeuw.  
Alle Geelpootmeeuwen werden waargenomen in 
groepen Kleine Mantelmeeuwen en foerageerden 
nooit.  
Sterns gebruiken het strand uitsluitend om er te 
rusten. Dat ook hun voorkeur wederom uitgaat 
voor het stilste stuk strand ligt voor de hand. 
 Kauwen zitten geconcentreerd voor het dorp. Als 
echte dorpsbewoners gebruiken zij zelfs alleen het 
meest zuidelijke deel van het strand, daar waar de 
strandpaviljoens te vinden zijn. Ten noorden van 
de eerste opgang in de Noordduinen zijn nooit 
Kauwen waargenomen. 
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Tabel 4. Verdeling (in procent) over de drie 
telgebieden.  
 
 Zwarte Kraaien zitten ook graag voor het dorp op 
het strand. Verder kom je ze op het hele strand 
tegen. De meeste vogels zijn afkomstig uit de 
achterliggende duinen. Hier broedt de Zwarte 
Kraai op veel plaatsen tot in de Zeereep. De vogels 
gebruiken het nabijgelegen strand om te 
foerageren. In de winter bezoeken vermoedelijk 
ook vogels uit meer landinwaarts gelegen territoria 
het strand. 
 
Conclusies 
Het strand van Noordwijk wordt tegenwoordig als 
één groot recreatiegebied beschouwd. Desondanks 
is er nog steeds plaats voor een groot aantal vogels. 
Dit grote aantal is verdeeld over een beperkt aantal 
soorten. De hoogste aantallen worden in het 
winterhalfjaar bereikt. Dan worden regelmatig 
meer dan tienduizend vogels waargenomen. De 
Zilvermeeuw is verreweg de talrijkste soort. Het 
strand van Noordwijk is voor de winterpopulatie 
Drieteenstrandlopers in Nederland van groot 
belang want regelmatig verblijft meer dan 10% 

hiervan tussen Noordwijk en de provinciegrens. De 
Drieteenstrandloper is de afgelopen twintig jaar 
verhoudingsgewijs het sterkst in aantal 
toegenomen. 
Vogelsoorten die het strand voornamelijk 
gebruiken om er te rusten zijn vooral op het stilste 
gedeelte ten noorden van de Langevelderslag te 
vinden. Maatregelen om de rust op het strand te 
vergroten zullen juist daar het meest gunstige 
effect sorteren. 
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-Aartse E, Baalbergen W, Cramer A, van Dijk J, 
Glasbergen J, Hoek D, van der Linden H,  
Moerkerk J, Verweij C.M.J. 1973. De vogels van 
Noordwijk. Noordwijk. 
-Camphuysen C.J. & van Dijk J. 1983. Zee- en 
kustvogels langs de Nederlandse kust, 1974-79. 
Limosa 56: 81-230. 

  vuurtoren- duind.slag- langv.slag-
  duind.slag langv.slag prov.grens
  1092 1093 1094 
percentage strand 35% 30% 35% 
        
Scholekster 41% 21% 38% 
Drieteenstrandloper 27% 19% 54% 
Steenloper 17% 24% 59% 
Kokmeeuw 55% 21% 24% 
Stormmeeuw 26% 36% 38% 
Zilvermeeuw 37% 26% 37% 
Geelpootmeeuw 9% 15% 76% 
Kleine Mantelmeeuw 19% 27% 54% 
Grote Mantelmeeuw 16% 21% 63% 
Grote Stern 17% 32% 51% 
Visdief 29% 28% 43% 
Kauw 100% 0% 0% 
Zwarte Kraai 48% 18% 34% 
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Strandreservaat ten noorden van Langevelderslag 
 
Een Noordwijkse primeur 
 
Hein Verkade & Jelle van Dijk 
 
Het strand langs de Hollandse kust is vooral 
gedurende de twintigste eeuw vrijwel geruisloos 
omgevormd tot een 120 kilometer lang 
recreatiegebied. De recreatiedruk is niet overal 
gelijk. Met name op de stillere gedeelten zoals 
rond de provinciegrens tussen Noord- en Zuid-
Holland vinden vogels nog een plek om te rusten. 
Dit komt in het artikel over ‘Vogels op het 
Noordwijkse strand’ duidelijk naar voren.  
Eind twintigste eeuw werd door 
Waterleidingbedrijf Amsterdam en 
Staatsbosbeheer Regio West een eerste aanzet 
gegeven om te komen tot een 
‘strand/zeereepreservaat’  tussen de strandpalen 70 
en 73 ten noorden van de Langevelderslag. Dit is 
ter hoogte van de provinciegrens. Dit reservaat 
‘wordt gekenmerkt door extensieve recreatie, in 
ieder geval gedurende een deel van het jaar, en 
door het achterwege laten van activiteiten die in 
strijd zijn met natuurlijke geomorfologische 
processen. Hierdoor kan duinvorming 
plaatsvinden en kunnen diverse plant- en 
diersoorten een plekje vinden. Bovendien kan de 
mens er genieten van echte rust en natuur. Eén van 
de doelstellingen is de verbreding van kwaliteit 
van en diversiteit aan toeristisch-recreatieve 
mogelijkheden tussen Zandvoort en Noordwijk.’ 
(Projecthandvest). Deze ontwikkeling past goed in 
het rijksbeleid weergegeven in de 2e kustnota 
‘Kustbalans’(1995) en in het kader van het project 
‘Strategische visie Hollandse kust 2050’. Herstel 
van de verbinding tussen zee en duingebied sluit 
ook goed aan bij de recente Aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad van de Europese 
Unie over geïntegreerd kustbeheer 
(projecthandvest Strand/Zeereepreservaat tussen 
Zandvoort en Noordwijk). 
 
Toegenomen rust in het reservaatgedeelte van het 
strand zal een gunstige invloed hebben op de 
aantallen rustende en foeragerende vogels. Een 
aantal soorten heeft al een uitgesproken voorkeur 
voor het relatief rustige strandgedeelte ten noorden 
van de Langevelderslag. Uit tabel 4 in ‘Vogels op 
het Noordwijkse strand’ blijkt dat dit met name 
geldt voor karakteristieke soorten die op het strand 
voedsel zoeken zoals Drieteenstrandloper, 
Steenloper en allerlei soorten meeuwen. Maar ook 
soorten die willen uitrusten na lange 
foerageervluchten boven zee zoals Visdief en 

Grote Sterns worden vooral hier aangetroffen. 
Daarnaast zullen vele nu zeldzaam voorkomende 
vogelsoorten profiteren van de toegenomen rust 
zoals Bontbekplevier, Zilverplevier,  Sneeuwgors 
en diverse andere steltlopers en meeuwen.  
De Bontbekplevier en de Scholekster hebben tot 
eind jaren vijftig  juist ten noorden van de 
Langevelderslag nog op het strand gebroed. 
Wellicht schept een nieuw strandreservaat 
mogelijkheden tot terugkeer van beide soorten als 
broedvogel. 
Inmiddels heeft de gemeenteraad van Noordwijk 
het natuurbeleidsplan ‘Natuurlijk Noordwijk’ 
aangenomen. Hierin staat geschreven:‘Een 
strandreservaat voegt een belangrijk element toe 
aan het Noordwijkse strand, namelijk een 
bijzonder natuurgebied. Zowel bij hoog als laag 
water kunnen meeuwen, sterns en strandlopers 
hier foerageren en rusten. Ook ontstaat zo de 
mogelijkheid voor zeehonden om op een zandbank 
te rusten, iets wat tussen Hoek van Holland en Den 
Helder nergens mogelijk is’ (Gemeente Noordwijk 
2006). 
Dit eerste strandreservaat langs de Hollandse Kust 
moet door alle partijen die hierin zullen 
samenwerken als een uitdaging met veel 
mogelijkheden worden gezien. Voor de gemeente 
Noordwijk zal de realisatie van dit reservaat een 
passende invulling zijn van de toegekende 
kwalificatie Quality Coast . Dit geldt trouwens ook 
voor de gemeente Zandvoort die deze kwalificatie 
reeds eerder toegekend kreeg. Door een goede 
uitvoering en promotie zal het gunstig uitpakken 
voor zowel vogels, zeehonden als 
(verblijfs)toeristen. 
 
Hoewel nog nergens langs de Hollandse kust een 
strandreservaat is gerealiseerd, is dit op diverse 
plaatsen in het buitenland al wel het geval. Een 
paar voorbeelden. 
Bij Behrensdorf in Holstein langs de Oostzee 
(Kieler Bucht) wordt door middel van borden aan 
de strandwandelaar gevraagd niet verder over het 
strand te lopen vanwege broedende en rustende 
vogels (plevieren, zaagbekken) en bijzondere 
plantengroei. Ter plekke voert een houten trap naar 
boven waar het pad zich door de zeereep via een 
houten vlonderpad twee kilometer voortzet. Op 
enkele punten krijgt de wandelaar via verhoogde 
uitkijkpunten zicht op het strand. Na twee km voert 
een trap de wandelaar weer terug naar het 
zandstrand. 
Bij Tarifa aan de Straat van Gibraltar ligt het 
bekendste surfstrand van Spanje omdat het hier 
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vrijwel altijd hard waait. Toch is hier ondanks de 
vele campings in de omgeving en de intensieve 
strandrecreatie een reservaat gerealiseerd. Het 
strand is hier enkele honderden meters breed en 
achter de eerste strandrichel liggen kleine 
brakwater lagunes waarin beekjes uit het 
achterland uitkomen. Bij stormvloeden slaat het 
water over de strandrichel en komt alles tijdelijk 
onder water. Het reservaat bestaat hier uit de 
strook met lagunes, waar vele honderden 
meeuwen, sterns en steltlopers komen rusten en 
foerageren. De strook strand langs de waterkant is 
vrij te betreden, maar de strook met lagunes is 
alleen toegankelijk via een pad van enkele 
kilometers lengte dat over houten vlonders loopt. 
Van deze voorziening maken veel mensen gebruik 

omdat het lopen er naast niet prettig is vanwege 
modder en mul zand. 
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat een 
strandreservaat te realiseren is met eenvoudige 
middelen zonder ingrijpende veranderingen in de 
aangrenzende duinstrook. 
  
Literatuur: 
-Gemeente Noordwijk, “Natuurlijk Noordwijk” 
Natuurbeleidsplan Noordwijk. Mei 2006. 
Noordwijk. 
-Projecthandvest strand/zeereepreservaat tussen 
Zandvoort en Noordwijk. april 2007 
 

 

REM-eiland 
 
Ab Steenvoorden 
 
Vanaf 23 september 2006 is het niet meer mogelijk 
om vanaf de Noordwijkse kust het REM-eiland te 
zien. Het REM-eiland  was een kunstmatig 
platform, 18 meter boven het zeeoppervlak en op 
precies negen kilometer buiten de kust van 
Noordwijk. In 1964 werd dit platform hier 
geplaatst door de Reclame Exploitatie 
Maatschappij (voor 9 miljoen gulden!!) met als 
doel om vanaf deze plaats, net buiten de territoriale  

foto: Ab Steenvoorden 
 
wateren, commerciële radio- en televisie 
uitzendingen (het begin van de TROS) te gaan 
verzorgen. Het heeft niet lang geduurd. De eerste 

uitzending startte op 15 augustus 1964 (na een 
proefuitzending op 12 augustus) en op 17 
december 1964 werd alles al weer stil gelegd door 
de Nederlandse overheid. Het eiland is toen later 
overgenomen door de overheid en vanaf 1974 is 
Rijkswaterstaat het gaan gebruiken als meetpost 
(Meetpost Noordwijk). Hier werden verschillende 
zaken bijgehouden zoals bijvoorbeeld golfhoogte, 
watertemperatuur en zoutgehalte van het water. 
In de zomer van 2002 werd de post ontmanteld en 
kwam het platform te koop te staan. Er werden 

geen kopers gevonden en 
omdat men aannam dat het 
eiland in slechte staat 
verkeerde werd het in 
september 2006 verwijderd. 
Achteraf bleek het eiland 
lang niet zo slecht te zijn als 
men veronderstelde.   
 
Waarom in deze Strandloper 
een stukje over het REM-
eiland? Zo’n kunstmatig 
eiland in zee heeft toch 
weinig of niets met de natuur 
in en om Noordwijk te 
maken? Eigenlijk niet nee, 
maar het was soms wel een 
erg handig hulpmiddel.  
Tot vorig jaar werd het 
REM-eiland als baken in zee 
gebruikt tijdens de zeetrek 

tellingen vanaf de vaste wal.  Je had dan een vast 
punt op de horizon en zo kon je redelijk 
gemakkelijk iedere aanwezige teller een langs 
vliegende vogel aanwijzen. De kreet “links van de 
REM naar noord” of  “rechts van de REM naar 
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zuid” zal iedere bezoeker van onze zeetrekhut wel 
eens gehoord hebben. De kans dat je als teller een 
leuke soort miste, was toen kleiner dan nu. Probeer 
maar eens een Vaal Stormvogeltje of nog erger een 
Stormvogeltje te vinden zonder een vast 
referentiepunt aan de horizon. Stormvogeltjes niet 
groter dan een Spreeuw, die alleen maar langs 
vliegen tijdens een westerstorm. Vroeger kon je de 
telescoop op de REM richten en de ontdekker 
hoefde alleen maar “ja nu” te roepen op het 
moment dat het vogeltje de denkbeeldige lijn van 
waarnemer tot het platform passeerde. Nu doen we 
het door de uren te gebruiken, bijvoorbeeld 12 uur 
is rechtvoor. Maar als je een paar meter uit elkaar 
zit en bovendien “rechtvoor” bij de “bijna 
rechtvoor” bij de ander is, dan kan dat wel eens 
een uurtje schelen. 
In de jaren 1978 t/m 1982 was het mogelijk om als 
waarnemer af en toe een week of langer op het 
REM-eiland te verblijven om vanaf het eiland 
zeevogels te tellen. Dit was in de tijd dat het 
platform soms maanden achtereen bemand was en 
dat er iedere week een nieuwe bemanning naar toe 
werd gebracht.  Er werd in die tijd gewerkt aan 
nieuwe radarapparatuur die het mogelijk moest 
maken om vanuit vliegtuigen olielozingen op zee 
op te sporen. Vogelwaarnemers kregen hier gratis 
kost en inwoning. De Club van Zeetrekwaarnemers 
publiceerde drie rapporten over de waarnemingen 
vanaf het REM-eiland. Hieruit bleek bijvoorbeeld 
dat steltlopers en sterns dichtbij de kust talrijker 
zijn dan op 9 km uit de kust, maar dat een soort als 
de Grote Jager juist verder op zee meer wordt 
gezien. 
 

 
foto: Ab Steenvoorden 
 
Als bemanningslid van de Noordwijkse 
reddingsboot kwam ik de laatste jaren geregeld op 
en rond het REM-eiland. We gebruikten het 
platform als oefenobject en ik liep nog wel eens 
een rondje om nesten te zoeken (nooit gelukt 
overigens). In de wintermaanden verbleven er nog 

wel eens zeevogels op en rond het REM-eiland. 
Het helideck werd dagelijks gebruikt door 
meeuwen om er te rusten. Hieronder bevonden 
zich ook Drieteenmeeuwen. Rondom het platform 
waren geregeld Zeekoeten en Alken te vinden. De 
laatste jaren namen ook de Aalscholvers steeds 
meer bezit van het platform; soms vlogen er wel 
enkele tientallen vanaf als we de boot afmeerden.  
Tijdens de voor- en najaarstrek kon je de meest 
onverwachte soorten aantreffen. Zo vond ik in de 
avonduren van 25 september 2006 tijdens het 
verwijderen van het onderstel nog een drietal 
Bonte Vliegenvangers tussen de poten. De vogels 
waren in het kunstlicht van het kraanschip aan het 
foerageren.  
Maar ook Tjiftjaf, Roodborst, Graspieper, 
Zwartkop en Grasmus heb ik waargenomen op het 
eiland. 
 

 
foto: Ab Steenvoorden 
 
Een ander fenomeen dat aan het licht kwam toen ik 
het platform bezocht, waren de vele vogels die op 
en rond het platform omkomen. Nu was de REM 
een onbemand en relatief klein, kunstmatig eiland 
met in de nachtelijke uren een minimale 
verlichting. Zo heb ik tijdens een rondje op 25 april 
2005 dood gevonden: 1 Bonte Strandloper, 1 
Bokje, 10 Spreeuwen, 2 Koperwieken en 1 
Zanglijster. Je gaat jezelf dan gelijk afvragen, 
hoeveel vogels er jaarlijks zullen omkomen op die 
grote booreilanden wat verder uit de kust. Ik denk 
dat je vreselijk schrikt van de aantallen! 
Ondanks pogingen en voorstellen van 
verschillende instanties is het niet gelukt om het 
REM-eiland voor de kust van Noordwijk te 
behouden. Ik had zelf ook nog wel een aardig idee 
(dacht ikzelf): bedek het hele eiland met een laag 
spuitbeton,  maak er leuke richels en randen en de 
zeevogels komen vanzelf. Dan hadden we onze 
eigen Bass Rock gehad. REM-rock misschien? 

 22 



Zeetrek langs Noordwijk 
 

Jelle van Dijk 
 
1. Inleiding
Overal is het mogelijk trekkende vogels waar te 
nemen en te tellen. Kijk maar eens op 
www.trektellen.nl om te zien wat er allemaal over 
ons landje vliegt! Toch heeft het waarnemen langs 
de kust iets bijzonders omdat bepaalde soorten 
liever wel of liever niet over zee vliegen. Het is 
dan ook geen wonder dat het bestuderen van 
vogeltrek langs de kust al vroeg tot de verbeelding 
sprak. In dit artikel zal eerst worden ingegaan op 
de historie van het zeetrektellen. Daarna zal 
worden ingegaan op enkele opvallende 
verschijnselen uit de laatste jaren. 
Het tellen van trekkende vogels over zee, het 
zogenaamde zeetrektellen, kwam pas na 1972 goed 
van de grond. Voor die tijd gebeurde dit slechts 
incidenteel. Vooral als het stormde ging wel eens 
iemand kijken of er ‘iets’ boven zee vloog. Zo 
lukte het de bekende Jan Kist (de bewerker van 
Peterson’s Vogelgids) om op 18 september 1964 
vanuit zijn auto op de Scheveningse boulevard drie 
Grauwe Pijlstormvogels te zien passeren. 
Gelet op de geringe aandacht tot eind jaren zestig 
is het heel bijzonder wat Jan Verwey reeds veel 
eerder presteerde. In 1918 richtte hij (op 19-jarige 
leeftijd) het Trekstation Noordwijk aan Zee op. 
Over vogeltrek mocht je volgens Verwey pas wat 
beweren als je gegevens had die op systematische 
wijze verzameld waren. Samen met een aantal 
vrienden begon hij in het najaar van 1917 met 
dagelijkse tellingen. Vanaf een duintop achter 
Villa Nova werden de landvogels geteld, maar 
Verwey was ook zeer geïnteresseerd in vogels die 
over zee vlogen. Voor deze zeetellingen werd het 
torentje van Hotel Noordzee (nu Hotel Mercure) 
opgezocht. Bijzonder voor die tijd was dat niet 
alleen de soorten maar ook de aantallen zo goed 
mogelijk werden bijgehouden. Reeds in 1919 
volgde een omvangrijk artikel in Ardea (92 
pagina’s) . Het was de eerste publicatie in ons land 
waarin zeetrek uitvoerig behandeld werd (Brouwer 
& Verwey, 1919).  
Het Trekstation Noordwijk aan Zee hield na enkele 
jaren op te bestaan en het systematisch noteren van 
langstrekkende vogels vond verder geen navolging. 
Slechts sporadisch verscheen er een artikel waarin 
de trek van zee- en kustvogels centraal stond. Het 
duurde tot in de jaren zestig voordat de 
belangstelling voor het langdurig tellen van 
trekvogels opleefde. Vanuit de jeugdbonden voor 
natuurstudie (NJN, CJN) ontstonden groepjes die 
zich met zeetrektellingen gingen bezig houden. De 

kiem hiervoor werd gelegd in de zomerkampen 
van de jeugdbonden op de waddeneilanden. Eind 
jaren zestig ontstond vanuit de CJN de Studiegroep 
Zeetrek. Waarnemers uit deze groep deden een 
succesvolle poging om tot een landelijke 
coördinatie te komen. Dit leidde er toe dat in 1972 
in onze huiskamer aan de Joseph de Veerstraat 42 
in Noordwijk-Binnen de landelijke Club van 
Zeetrekwaarnemers (CvZ) werd opgericht. Deze 
club bestaat nog steeds en vormt tegenwoordig een 
afdeling van de Nederlandse Zeevogelgroep 
(www.nzg.nl). 
Het succes van de CvZ was te danken aan het feit 
dat er voortdurend nieuwe verschijnselen werden 
vastgesteld zoals de sterke trek van steltlopers in 
het voorjaar, het jaarrond voorkomen van Jan-van-
genten en de sterke piek in het de voorjaarstrek van 
Dwergmeeuwen. Doordat de gegevens op een 
gestandaardiseerde manier (uurtotaalkaart) werden 
verzameld konden er gemakkelijk conclusies uit de 
vele gegevens worden getrokken. 
De kracht van de CvZ lag vooral in de regelmaat. 
Voor 1972 was zeetrektellen een activiteit die 
vooral tijdens westerstormen bij Scheveningen en 
aan de Hondsbossche werd bedreven. Na 1972 
werd langs de gehele kust gedurende het gehele 
jaar over zee getuurd al bleef het accent  wel op de 
voor- en najaarstrek vallen. De resultaten van die 
eerste periode werden samengevat in een 
themanummer van het vogeltijdschrift Limosa, 
getiteld: Zee- en kustvogels langs de Nederlandse 
kust, 1974-79 (Camphuysen & van Dijk, 1983). 
 
Het tellen van trekkende zeevogels gaat iets anders 
in zijn werk dan het tellen van weidevogels of 
watervogels. Het grote verschil is dat de 
zeetrekteller vrijwel continu door de kijker of de 
telescoop kijkt en daarbij alles noteert (of 
doorgeeft aan de medewaarnemer die in dat teluur 
alles in zijn boekje schrijft). Hiervoor wordt een 
punt uitgezocht dat minstens tien meter boven 
zeeniveau ligt en waar uit de wind gezeten of 
gestaan kan worden. Sinds november 1997 
beschikt onze vereniging over een zeetrekhut 
(ontwerp en bouw Jan Jacobs) aan de Koningin 
Astridboulevard bij de kustsurfvereniging, waar 
maximaal vijf waarnemers een plaats kunnen 
vinden. Voor november 1997 werd enkele jaren 
gebruik gemaakt van het hutje van de walschipper 
van de kustsurfvereniging dat op plaats van het 
huidige restaurant Zuiderbad stond. In de jaren 
hiervoor werd geteld vanaf de politiepost op het 
strand, vanaf het balkon van de Noordwijkse 
Zeilvereniging en vanaf het balkonnetje van de 
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Noordwijkse Redddingsbrigade (verdwenen na 
brandstichting) op het noordstrand. De drie 
laatstgenoemde posten hadden het voordeel dicht 
bij de waterlijn te liggen, waardoor vogels die over 
branding of strand vlogen uitstekend bekeken 
konden worden. Groot nadeel was echter dat 
vanwege de geringe hoogte veel vogels verder op 
zee gemist werden. Dat nadeel speelde vooral op 
dagen met flinke golfslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Aantal getelde uren te Noordwijk in drie 
perioden (totaal 8439 uur) 
 
Vanwege het verschil in waarneempositie zijn de 
tellingen uit de jaren zeventig en tachtig niet altijd 
vergelijkbaar met de huidige. Daarbij komt dat ook 
het toegenomen gebruik van telescopen van 
invloed is. In de eerste decennia van het 
zeetrektellen werd gebruik gemaakt van sterke 
kijkers (12 of 15x), meestal op een driepoot- of 
éénpootstatief gemonteerd. De laatste tien jaar 
behoort de telescoop tot de standaarduitrusting 
waarbij het 32 x- wijdhoek objectief populair is. 
Hierdoor kunnen vaker dan vroeger ook ver op zee 
passerende vogels op naam worden gebracht. De 
strook kustwater die de zeetrekwaarnemer goed 
overziet, is wat dat betreft voor een aantal soorten 
met enkele kilometers verbreed! 
Naast de verandering van de waarnemingspost en 
de verbetering van de optiek moet ook de spreiding 
van de waarnemingsinspanning worden genoemd. 
In figuur 1 is te zien dat in de eerste jaren (1972-
1980) de nadruk sterk op de voor- en najaarstrek 
lag. Vooral de voorjaarstrek was razend populair. 
Voorjaren met veel oostelijke wind lieten grote 
aantallen steltlopers, Dwergmeeuwen en sterns 
zien. Toen het nieuwe er een beetje afwas, 
verflauwde de belangstelling al werd er in de 
weekenden altijd nog wel een aantal uren geteld. 
Alleen op dagen waarbij goede trek kon worden 
verwacht (vorstperiode, oostenwind, westerstorm) 
was de zeetrekpost vele uren per dag bezet. Nieuw 
elan ontstond door de website 
www.waarneming.nl. Hierdoor werd het mogelijk 
om dagelijks de waarnemingen in te voeren en snel 
te zien wat er elders langs de kust was 
waargenomen. Omdat schrijver dezes sinds enkele 
jaren de gelegenheid heeft om vrijwel dagelijks 

een uurtje over zee te kijken, zijn uit de voorheen 
stille perioden nu ook veel gegevens beschikbaar 
gekomen. Het dipje in de grafiek voor de maanden 
mei en juni is toe te schrijven aan vakanties en het 
vrijwel ontbreken van perioden met oostelijke 
wind. 
In de loop der jaren hebben heel wat mensen van 
onze vereniging zich voor korte of langere tijd aan 
het zeetrektellen gewaagd. De laatste jaren wordt 
de telpost regelmatig bezet door Peter Spierenburg, 
Hein Verkade, Ab Steenvoorden, Jan Jacobs, Dick 
Passchier, Koene Vegter, Rien Sluijs, Annelies 
Marijnis, Hans van Stijn en Jelle van Dijk. In de 
eerste twee decennia van de Noordwijkse 
trektelpost werden de waarnemingen vooral 
verzameld door Ees Aartse, Arie Cramer, Willem 
Baalbergen, Hein Verkade, Rob de Mooij, Rien 
Sluijs en Jelle van Dijk. 
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Hieronder zal worden ingegaan op enkele 
opvallende veranderingen gedurende de afgelopen 
decennia. Met dank aan Peter Spierenburg zullen 
deze veranderingen worden toegelicht met enkele 
grafiekjes. 

 
2. Toename aantal Aalscholvers
In de Strandloper van december 1995 meldt Hein 
Verkade dat hij op 21 augustus 1995 iets nieuws 
heeft waargenomen: een groepje Aalscholvers dat 
op korte afstand een viskotter volgt. Hij schrijft: 
“De vijf vogels kwamen aangevlogen en plonsden 
vlak achter de boot in het water. Ze doken naar 
hartelust en raakten steeds verder van de varende 
boot verwijderd. Na enkele minuten vlogen zij op 
om weer terug te keren naar het schroefwater”. 
Wat Hein hier beschrijft is tegenwoordig een 
alledaags verschijnsel. Vrijwel elke vissende kotter 
heeft wel een paar Aalscholvers in het kielzog.  
Voor de toename van het aantal Aalscholvers in en 
boven zee zijn twee oorzaken aan te geven. In de 
eerste plaats is het aantal broedende Aalscholvers 
in ons land en daarbuiten sterk toegenomen. In de 
tweede plaats hebben Aalscholvers ‘ontdekt’ dat 
ook het zoute milieu veel voedsel te bieden heeft. 
De ontdekking van het zoute milieu als 
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foerageergebied heeft ongetwijfeld bijgedragen aan 
een verdere groei van het aantal broedvogels. 
Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw werd het 
aantal Aalscholvers ‘gereguleerd’. De 
beroepsvissers (op de binnenwateren) zagen in de 
Aalscholver een regelrechte concurrent en daar 
moesten er dus niet te veel van zijn. Het Ministerie 
van Landbouw en Visserij bepaalde daarom dat er 
in Nederland niet meer dan 1200 nesten mochten 
zijn. Deze waren in de jaren zestig geconcentreerd 
in twee kolonies: Naardermeer en Wanneperveen. 
Nadat de soort een beschermde status kreeg, steeg 
het aantal aanvankelijk maar langzaam. Deze trage 
groei had veel te maken met de slechte 
waterkwaliteit (met niet-afbreekbare stoffen in de 
prooidieren). De stand van alle visetende vogels en 
ook die van roofvogels had door het gebruik van 
deze stoffen in de jaren zestig een dieptepunt 
bereikt. In de jaren tachtig nam het aantal 
broedparen flink toe, waarbij de kolonies in 
zuidelijk Flevoland een koppositie innamen. 
Aalscholvers vestigden zich in die jaren ook op 
andere plaatsen waarbij de kolonie in de duinen 
van Voorne (Breede Water 1984) heel opvallend 
was. Deze Aalscholvers gingen namelijk in het 
zoute kustwater foerageren. Langs veel zeekusten, 
met name rotskusten, zijn vissende Aalscholvers 
een normaal verschijnsel, maar langs onze kust 
was dat nog maar zelden waargenomen. Spoedig 
volgden meer kustkolonies zoals Meijendel (1991), 
de Amsterdamse Waterleidingduinen (1992) en 
Vlieland (1992). Het aantal broedparen voor 
geheel Nederland werd in 2005 geschat op 22000. 
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In de landen ten oosten en ten noorden van ons 
land is het aantal Aalscholvers eveneens sterk 
toegenomen. Typerend voor de toename in het 
Oostzeegebied is de toename in Zweden. Zo  nam 
daar het aantal broedparen toe van 200 paren in 
1970 tot ruim 25000 in het jaar 2000! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Uurgemiddelden per jaar van 
Aalscholvers in de periode1972-2006  
 
Uit figuur 2 blijkt dat het aantal Aalscholvers langs 
de kust tot 1990 nauwelijks enige groei vertoonde. 
Dat is opmerkelijk omdat de aantallen 
Aalscholvers in het binnenland toen al zo’n 20 jaar 
toenamen. Omstreeks 1990 bedroeg het aantal 

broedparen inmiddels al 15.000! Blijkbaar 
vertoonden de Nederlandse Aalscholvers zich toen 
nog maar zelden langs de kust.   
Uit figuur 3 blijkt dat de aantallen tijdens de voor- 
en najaarstrek het hoogst zijn. Deze grote aantallen 
kunnen vermoedelijk worden toegeschreven aan 
doortrek van de sterk gegroeide Oostzeepopulatie. 
De toegenomen aanwezigheid in de broedtijd en de 
zomer wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt 
door vogels uit dichtbij gelegen kolonies 
(Meijendel, AWD) die op korte afstand van de kust 
foerageren.   

 
Figuur 3. Seizoenspatroon Aalscholver in periode 
2000-2006 (boven horizontale as naar noord; onder 
de as naar zuid) 
 
Tegenwoordig worden Aalscholvers ook in de 
wintermaanden bij vrijwel elke zeetrektelling 
genoteerd. Het gaat daarbij regelmatig om groepen 
van tientallen tot enkele honderden vogels. 
Blijkbaar kost het Aalscholvers geen enkele moeite 
om ook in de winter voldoende vis te vangen. Dat 
is toch wel opmerkelijk omdat in tegenstelling tot 
de zomer er in de winter veel meer vogels voor de 
kust rondzwemmen die op vis foerageren. Heeft de 
Aalscholver als viseter in de zomer het rijk alleen, 
in de winter is er concurrentie van duizenden 
Futen, Roodkeelduikers en Zeekoeten. Wellicht 
richten deze soorten zich op kleinere prooien dan 
de Aalscholver. Regelmatig werd waargenomen 
dat Aalscholvers grote prooien grijpen die door de 
hier ook genoemde viseters onmogelijk naar 
binnen gewerkt kunnen worden. Zo werd 
herhaaldelijk waargenomen dat een Aalscholver 
een stevige platvis te pakken kreeg die niet of na 
slechts vele pogingen kon worden doorgeslikt.  0
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3. Toename aantal Roodkeelduikers 
Duikers vliegen dikwijls ver uit de kust en de 
soorten lijken zo sterk op elkaar, dat het in veel 
gevallen niet mogelijk is Parelduikers van 
Roodkeelduikers te onderscheiden. Meestal wordt 
daarom het merendeel van de waargenomen 
duikers als ‘ongedetermineerde duiker’ ingevoerd. 
Door het gebruik van telescopen kunnen 
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tegenwoordig wel veel meer exemplaren dan 
vroeger op naam worden gebracht. 
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Figuur 4. Seizoenspatroon Parelduiker 2000-2006 
(totaal aantal per maand) 
 
In figuur 4 is te zien hoeveel Parelduikers er in het 
‘telescopentijdperk’ zijn herkend en in welke 
maanden dat het geval is geweest.  
Opvallend  is dat juist in de maanden waarin vele 
duizenden duikers passeerden er slechts enkele 
Parelduikers (in december) werden herkend.  
Er is wel gesuggereerd dat dit komt omdat in 
oktober-november Parelduikers nog resten van het 
zomerkleed vertonen en dat in maart-april dat 
zomerkleed weer in volle glorie verschijnt. In de 
tussenliggende periode zouden Parelduikers 
wellicht ook aanwezig zijn, maar vanwege het 
winterkleed niet herkend worden.  
Bij de determinatie spelen echter niet alleen 
kleedkenmerken een rol. Fors postuur, ver 
uitstekende poten en een stevige, recht gehouden 
nek zijn kenmerken die dikwijls meer gewicht in 
de schaal leggen. De Zweden spreken dan ook van 
de Storlom (grote duiker = Parelduiker) en de 
Smålom (kleine duiker = Roodkeelduiker). 
 Figuur 4 wekt sterk de indruk dat Parelduikers 
doortrekken naar zuidelijker gelegen kusten en dat 
het vrijwel uitsluitend Roodkeelduikers zijn die in 
onze kustwateren overwinteren.  
Deze indruk wordt versterkt door de tellingen bij  
Le Clipon (Dunkerque) en Cap Gris Nez in Noord-
Frankrijk waarbij in dezelfde perioden onder betere 
omstandigheden vele tientallen Parelduikers 
werden herkend.  
 
Het vermoeden, reeds uitgesproken in de jaren 
zeventig, dat zo’n 95% of meer van de duikers die 
vanaf de kust zijn te zien, uit Roodkeelduikers 
bestaat, is dankzij de verbeterde optiek duidelijk 
bevestigd.  
Vandaar dat we er van uitgaan dat het trekpatroon 
van  ‘ongedetermineerde duiker’ vrijwel samen zal 
vallen met dat van de Roodkeelduiker.  
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Figuur 5. Seizoenspatroon duikers 2003-2006 
 
In de jaren negentig zijn de aantallen 
Roodkeelduikers duidelijk toegenomen. Werden 
voor 1990 hoogstzelden enkele tientallen duikers 
in één uur geteld, na 1990 werd het aantal van 100 
ex. in één uur regelmatig overschreden. De 
opmerkelijke piek in figuur 6 is geheel toe te 
schrijven aan de aanwezigheid van vele honderden 
Roodkeelduikers voor de kust gedurende de eerste 
helft van januari 1994. Wat zich hier gedurende 
slechts twee weken afspeelde, zou tien jaar later tot 
een jaarlijks winterfenomeen uitgroeien. 
In de laatste vier winters is de Roodkeelduiker 
namelijk bijzonder talrijk geworden met 
herhaaldelijk teluren waarin vele honderden tot 
meer dan duizend ex. worden gezien. Opvallend 
hierbij is dat het dikwijls gaat om grote groepen 
die in ZW-richting vliegen gedurende de eerste 
daglichturen. Daarbij worden regelmatig uit zee 
opvliegende en in zee neerstrijkende vogels gezien.  

Figuur 6. Uurgemiddelden per jaar van duikers in 
de periode1972-2006 
 
 
Het lijkt er sterk op dat deze ochtendtrek gezien 
kan worden als een correctievlucht vanwege 
afdrijven door de stroming in noordelijke richting 
gedurende de lange winternachten. Foeragerende 
groepen zitten vaak zo ver op zee dat ze ook met 
een telescoop niet of nauwelijks te zien zijn. Een 
passerende boot, bij voorkeur een snelle loodsboot, 
kan soms duidelijk maken hoeveel duikers er voor 
de kust foerageren. Duikers vliegen al op enkele 
honderden meters voor een boot op en zo’n 
loodsboot kan dan vele honderden tot meer dan 
duizend duikers voor zich uit jagen.  
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Ook de Noordwijkse reddingsboot heeft tijdens 
oefeningen al mooie aantallen duikers in beweging 
gebracht! 
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Over een toename van het aantal broedvogels in 
Scandinavië en West-Rusland  is niets bekend. De 
schaarse berichten spreken eerder van een 
afnemend aantal broedparen dan van een toename. 
Wellicht heeft de toename in de wintermaanden 
voor de Zuid-Hollandse kust te maken met een 
verandering van overwinteringsgebied onder 
invloed van voedselschaarste elders in combinatie 
met veel vis voor onze kust. Tot voor kort werden 
de meeste Roodkeelduikers vooral gezien in de 
Voor-Delta en in de geulen tussen en voor de 
Waddeneilanden. De grote aantallen waar we sinds 
november 2003 over spreken, worden gelet op de 
meldingen op www.trektellen.nl vooral gezien in 
een strook kustwater die loopt van Scheveningen 
tot bi jde Hondsbossche. 
 

4. Toename van aantallen Zeekoeten en Alken 
Ook Alk en Zeekoet zijn op enige afstand van de 
kust niet of nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden. Vandaar dat de zeetrekteller vaak 
een aantal bij ‘alk/zeekoet’ invult. Dankzij het 
gebruik van telescopen worden tegenwoordig wel 
wat meer alkachtigen op naam gebracht. Van de 
gedetermineerde vogels blijkt dat zo’n 80-90% uit 
Zeekoeten bestaat. Wat hierna over Zeekoeten 
wordt gezegd is om die reden grotendeels 
gebaseerd op de genoteerde aantallen bij 
‘alk/zeekoet’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7. Uurgemiddelden Alk / Zeekoet in de 
periode 1972-2006 
 
Zeekoeten zijn in de jaren tachtig en negentig langs 
onze kust steeds talrijker geworden. Die toename 
werd vooral zichtbaar langs de kust van Noord-
Holland en het Waddengebied. Bij Noordwijk 

veranderde de situatie pas sterk met ingang van het 
winterseizoen 2003-2004. Evenals bij de 
Roodkeelduiker werden in november en december 
2003 vele honderden Zeekoeten gezien. Ook 
hierbij ging het vrijwel steeds om massale 
verplaatsingen in de eerste daglichturen. In het 
eerste halfuur, vaak nog in het halfduister,  was de 
trek dikwijls het sterkst. 

 Alk 

Zeekoet 

 

Alk/Zeekoet 

Figuur 8. Seizoenspatroon van Alk, Zeekoet en 
Alk/Zeekoet (totaal)  in de periode 2003-2006  
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Evenals Roodkeelduikers laten Zeekoeten en 
Alken zich niet vaak foeragerend zien. Toch 
werden regelmatig groepjes tot dichtbij de 
branding waargenomen. Dat zou in de jaren 
zeventig en tachtig betekend hebben dat hier met 
olie besmeurde vogels waren neergestreken die 
later onherroepelijk op het strand zouden belanden. 
Nu ging het echter om druk foeragerende vogels 
die na verloop van tijd weer opvlogen om het 
elders opnieuw te proberen. 
Dat het aantal Zeekoeten in de jaren tachtig toenam 
is niet zo verwonderlijk, want in die periode 
verdubbelde het aantal Britse broedvogels.  
De belangrijkste oorzaak van de toename vanaf de 
jaren tachtig langs onze kust is echter de 
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verschuiving binnen het totale overwinterings-
gebied in de Noordzee.  
In het noordelijk deel van de Noordzee is het 
voedselaanbod dramatisch afgenomen. Hierbij 
speelt de overbevissing van zandspiering 
ongetwijfeld een rol maar ook wordt de afname in 
verband gebracht met verstoring van de 
planktonontwikkeling. Dit laatste wordt dan weer 
in verband gebracht met de klimaatsverandering. 
In ieder geval zijn de Nederlandse kustwateren 
voor deze viseters belangrijker geworden.  
 
Het doortrekpatroon van de Alk in ons land was tot 
voor kort vooral gebaseerd op strandvondsten 
(voornamelijk olieslachtoffers). Dit patroon van de 
strandvondsten laat een sterke piek in februari zien 
met daarnaast flinke aantallen in januari en maart. 
Het seizoensverloop dat gebaseerd is op de 
zichtwaarnemingen gedurende de laatste 
winterseizoenen (figuur 8a) laat deze piek niet 
zien. Blijkbaar zijn de olieslachtoffers uit een veel 
groter zeegebied – waar blijkbaar meer olie wordt 
geloosd dan in de kustwateren -  afkomstig dan de 
kustzone die met een telescoop is af te zoeken. 

 
5. Vroegere doorkomst van Dwergmeeuwen in het 
voorjaar
Dwergmeeuwen die ons land passeren broeden in 
het noordoosten van Scandinavië en West-Siberië. 
Waar deze vogels overwinteren is niet nauwkeurig 
aan te geven. In sommige jaren overwinteren 
honderden tot enkele duizenden vogels in het 
noordelijk deel van het IJsselmeer en de 
Waddenzee. Ook in de zuidelijke Noordzee zijn de 
aantallen sterk wisselend. Bij winterstormen 
worden vaak geen en soms enkele tientallen 
Dwergmeeuwen langs de kust gezien. De meeste 
Dwergmeeuwen overwinteren verder zuidwaarts 
tot bij de kust van Marokko. Ook in de 
Middellandse Zee overwinteren veel 
Dwergmeeuwen. Laatstgenoemde populatie trekt 

in het voorjaar door Midden-Europa naar de 
broedgebieden. 
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Figuur 9. Verschuiving doortrekpiek Dwergmeeuw 
(aantal per uur) 
 
In de jaren zeventig viel het hoogtepunt van de 
voorjaarstrek steeds in de laatste dagen van april en 
de eerste week van mei. Bij gunstige 
weersomstandigheden (wind uit NW tot NO en 
vaak een beetje nevelig weer) passeerden dan bij 
Noordwijk enkele duizenden Dwergmeeuwen 
binnen enkele dagen en soms zelfs binnen enkele 
uren. Trek van deze omvang was tot dan toe 
onbekend. In de jaren tachtig werden niet alleen de 
aantallen groter, maar viel ook de piek geleidelijk 
een week eerder dan in de jaren zeventig. Deze 
ontwikkeling zette zich hierna in versterkte mate 
voort. Werden voor 1980 zelden Dwergmeeuwen 
voor half april gezien, na 2000 was meestal op 15 
april reeds de helft van het aantal doortrekkers 
gepasseerd. Uit figuur 9 kan de conclusie worden 
getrokken dat de voorjaarstrek van de 
Dwergmeeuw met zo’n drie weken is vervroegd. 
Vermoedelijk heeft de uitbreiding van het 
broedgebied in westelijke richting hier iets mee te 
maken. Na 1970 is het aantal broedparen in Noord-
Zweden en in Finland met duizenden paren 
toegenomen, terwijl de soort nu ook met enkele 
duizenden paren in de Baltische staten broedt. 
Deze broedplaatsen kunnen eerder in het voorjaar 
worden bezet dan de dichtstbijzijnde 
broedgebieden uit de jaren zeventig. Het kan voor 
de Dwergmeeuwen dus voordeel opleveren om 
eerder naar de broedgebieden terug te keren omdat 
de eerst aangekomen vogels de beste plaatsen in de 
kolonie kunnen bezetten. 
 
Het bovenstaande is slechts een kleine greep uit 
wat er te zeggen is over de resultaten van ruim 30 
jaar zeetrek tellen. Zo werd bijvoorbeeld niet 
ingegaan op de trek van steltlopers, ganzen en 
eenden, die in bepaalde tijden van het jaar het 
beeld in hoge mate bepalen. Wel moge duidelijk 
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zijn dat zelfs na 30 jaar min of meer intensief 
zeetrek tellen toch nog steeds boeiende 
ontwikkelingen zijn waar te nemen.  
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Bruinvissen en zeehonden in zee 
 
 
Jelle van Dijk 
 
Gelukkig is het tegenwoordig weer normaal om 
regelmatig een zeezoogdier in zee te zien 
zwemmen. Het meest valt de Grijze zeehond op 
die vaak minuten lang zijn grote kop boven water 
houdt. Voor de Gewone zeehond is al grotere 
oplettendheid nodig en dat geldt in versterkte mate 
voor het zien van Bruinvissen. De kleine rugvin 
komt bij het ademhalen maar even boven water en 
het is maar afwachten waar en wanneer dit weer 
gebeurt. Tweemaal werd in de afgelopen jaren een 
Witsnuitdolfijn vanaf de kust gesignaleerd. 
 
Bruinvis 
In de eerste helft van de vorige eeuw waren 
Bruinvissen nog zo gewoon langs de kust dat 
niemand de moeite nam hierover iets op te 
schrijven. Ze werden regelmatig dood op het strand 
gevonden en ook werden Bruinvissen wel vanaf 
het strand gezien. Jan Verwey was de eerste die al 
voor WO II aantekeningen maakte van de aantallen 
die hij in het Marsdiep bij Den Helder zag.  
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In de jaren zeventig bleek de Bruinvis vrijwel uit 
onze kustwateren verdwenen te zijn. Slechts af en 
toe werd een dood dier op het strand gevonden. In 
figuur 1 is te zien dat de Noordwijkse zeetrek-
waarnemers pas in de tweede helft van de jaren 
negentig af en toe een Bruinvis voorbij zagen 
zwemmen.  

Figuur 1. Aantal Bruinvissen per jaar, gezien 
tijdens zeetrektellingen 

Daarmee waren zij zo’n tien jaar later dan hun 
collega’s op de Hondsbossche Zeewering die al in 
de jaren tachtig melding maakten van passerende 
Bruinvissen. 
Een spectaculaire stijging van het aantal 
waargenomen Bruinvissen trad op met ingang van 
de winter 2003-2004. Deze stijging ging helaas 
gelijk op met het aantal dat dood op het strand 
werd gevonden. Uit de vondsten blijkt dat nogal 
wat Bruinvissen om het leven komen door 
verwarring in vistuig. 
In ieder geval is duidelijk dat de Bruinvis terug is 
in de zuidelijke Noordzee. Over het verdwijnen 
van deze soort in de jaren zestig en zeventig is 
weinig met zekerheid te zeggen. Wel valt op dat de 
afname samenviel met de terugslag bij andere 
viseters in ons kustwater zoals Grote Stern en 
Gewone zeehond. De verontreiniging van het 
kustwater met niet afbreekbare stoffen (PCB’s) zal 
vermoedelijk een belangrijke rol hebben gespeeld. 
 

Figuur 2. Aantal Bruinvissen per maand (1990-
2006) 
  
De ecente, sterke stijging van het aantal 
Bruinvissen in de zuidelijke Noordzee valt vrijwel 
samen met een sterke afname in het zeegebied bij 
de Shetland Eilanden. Voedselgebrek daar kan er 
toe hebben bijgedragen dat de dieren verder 
zuidwaarts hun heil zochten. 
Tegenwoordig kan de Bruinvis in vrijwel alle 
maanden worden waargenomen (figuur 2), al is het 
aantal uit de zomermaanden nog laag. In het 
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vroege voorjaar worden de meeste Bruinvissen 
gezien. Het gehele jaar door zwemmen de meeste 
dieren (70%) in noordelijke richting.  
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Gewone zeehond 
In ons land komen twee soorten zeehonden voor, 
de Gewone zeehond en de Grijze zeehond. Vrijwel 
alle Nederlandse zeehonden leven in de 
Waddenzee. In 2004 werden er bijna 3200 Gewone 
zeehonden geteld. Dat aantal was in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw een stuk lager. Door 
het gebruik van PCB’s en andere niet-afbreekbare 
middelen was de stand in de Waddenzee toen 
teruggelopen tot zo’n 500 exemplaren, terwijl de 
populatie in het Deltagebied, met in 1950 nog 1000 
ex., geheel ter ziele was gegaan. Door deze stoffen 
werd de voortplanting ernstig verstoord. Pas toen 
deze stoffen bij wet verboden werden, krabbelde 
de stand langzaam weer omhoog, een ontwikkeling 
die vergelijkbaar was met die van sterns en 
roofvogels. 
Sinds 1994 zijn pogingen ondernomen om in het 
Deltagebied een populatie van de Gewone zeehond 
terug te krijgen. Hiertoe werden gerevalideerde 
zeehonden uit Ecomare en later ook in Ecomare 
geboren zeehonden in het Brielse Gat losgelaten. 
Enkele exemplaren werden met een zender 
uitgerust waardoor bekend werd dat sommige 
zeehonden direct terug zwommen naar de 
Waddenzee. Ook kreeg men hiermee informatie 
over de dagindeling van de Gewone zeehond (4/5 
deel van de dag in het water, waarvan 95% onder 
water) en over de afstanden die soms op een dag 
worden afgelegd. 

Figuur 3. Aantallen Grijze Zeehond en Gewone 
Zeehond per jaar 
 
Vanuit de zeetrekhut worden vanaf het begin van 
de jaren negentig af en toe ook Gewone zeehonden 
gezien (figuur 3) Vermoedelijk gaat het hier om 
jonge dieren die wat zwerven. Af en toe zijn er 
meldingen van rustende zeehonden bij de 
Katwijkse Uitwatering en op het strand bij de 
Langevelderslag. In veel gevallen gaat het om 
gezonde dieren die bij benadering zich niet zo 
maar laten vangen om verder door een hulpdienst 
naar Pieterburen gebracht te worden. 
 

Grijze zeehond 
Deze soort, ook wel Kegelrob genoemd, is veel 
groter dan de Gewone zeehond. Dat is al goed te 
zien aan de karakteristieke grote, langgerekte kop. 

Figuur 4. Aantal per maand voor Grijze zeehond 
(boven) gewone zeehond (onder) 
 
Vermoedelijk was deze soort in het begin van de 
jaartelling talrijker in ons kustgebied dan de 
Gewone zeehond. Na de vroege Middeleeuwen 
was de soort echter volledig verdwenen en pas in 
1955 werd voor het eerst weer een Grijze zeehond 
in ons land gezien. In de jaren tachtig vestigde zich 
een groep tussen Vlieland en Terschelling. Deze 
groep is gegroeid tot zo’n 1500 ex. in 2005. De 
vestiging bij Vlieland viel in een periode van 
sterke toename langs de Engelse kust. Dat de 
dieren in de Waddenzee uit dit kustgebied 
afkomstig zijn, wordt ondersteund door de 
waarneming van robben die op de Farne Eilanden 
gemerkt waren. 
Opvallend is dat de Grijze zeehond frequenter 
vanuit de zeetrekhut werd gezien dan de Gewone 
zeehond. De indruk bestaat dat bepaalde 
exemplaren dagenlang voor de kust blijven hangen 
waarbij vaak opvallend dicht bij het strand naar 
voedsel wordt gezocht. Opvallend is verder dat de 
Gewone zeehond in de zomermaanden vrijwel 
ontbreekt, maar dat de drukte op het zomerse 
strand de Grijze zeehond beslist niet afschrikt 
(figuur 4). 
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Hoe te handelen als men een aangespoeld dier vindt .    (Uit de Kust en Zee Gids 2007-2008) 
 

 
Aan lager wal: walvissen op het strand van Noordwijk 
 
Willem Baalbergen 
 
Het aanspoelen van een achttien meter lange Potvis 
op het strand voor het dorp in 1629 ondervond een 
enorme belangstelling. Van heinde en verre kwam 
men naar Noordwijk om het zeemonster te zien. 
Ook enkele tekenaars waren van de partij en 
maakten prenten van het dier. Op een van deze 
prenten is de Potvis omringd door kijkers, waarvan 
enkelen met karossen naar het strand waren 
gekomen. Zelfs een ‘koek en zoopie’ was in de 
nabijheid ingericht. Op een andere tekening is te 
zien dat het dier op het strand van de speklaag 

wordt ontdaan. De Potvis was namelijk verkocht 
voor de prijs van zeshonderd gulden. Velen zagen 
in die tijd het aanspoelen van een dergelijk groot 
dier, net als andere belangrijke gebeurtenissen in 
de natuur, als een teken van komende rampspoed. 
Om die reden verzuchtte een der tekenaars onder 
zijn prent: ‘Gode wende ’t quaed van ons en ’t 
lieve vaderland’. 
Walvissen horen in de zee en niet op het land. 
Komen zij om wat voor reden dan ook aan lager 
wal, dan betekent dat voor het dier haast altijd een 
wisse dood. Zo zijn op het strand van Noordwijk in 
de loop der tijden tal van zeezoogdieren aan hun 
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einde gekomen. Een aantal gegevens over 
aanspoelingen en strandingen is te danken aan een 
Rotterdamse schoolmeester, A. B. van Deinse. Hij 
was er zijn leven lang mee bezig en vormde een 
net van rapporteurs langs de Nederlandse kust. 
Uiteindelijk promoveerde hij op het onderwerp met 
zijn proefschrift over de fossiele en recente cetacea 
van Nederland. Zijn werk werd later goeddeels 
overgenomen door Chris Smeenk, conservator van 
het huidige Naturalis. Meer recente strandingen 
zijn door de Noordwijker Kees Kooimans 
vastgelegd. 
Gewoonlijk wordt er over aanspoelen gesproken 
als het een dood dier betreft; bij levende dieren 
spreekt men van strandingen. Een strikte scheiding 
tussen walvissen en dolfijnen is er niet, maar de 
kleinere tandwalvisachtigen worden dolfijnen 
genoemd. Daarbij wordt de Bruinvis veelal nog 
apart aangeduid. Behalve de al genoemde 
stranding van de Potvis in 1629 en een Potvis die 
enkele jaren eerder in 1614 dood aanspoelde, is het 
niet voor 1909 voordat we weer iets weten over 
aangespoelde walvisachtigen op het Noordwijkse 
strand. Ook Van Deinse heeft bij zijn onderzoek 
over de drie eeuwen die er tussen liggen niets 
kunnen vinden. 
In totaal zijn in de vorige eeuw en in het begin van 
deze eeuw, naast de Potvissen in de zeventiende 
eeuw, twaalf soorten op het Noordwijkse strand 
aangetroffen. Verreweg de meest algemene soort is 

daarbij de Bruinvis. Sinds mensenheugenis was 
deze kleine walvisachtige algemeen in de 
Noordzee aanwezig. Op elke strandwandeling 
vond je aangespoelde exemplaren, tot ze rond 1960 
vrijwel verdwenen. Pas na 1985 kwamen ze weer 
terug voor onze kust en werden er ook meer 
aanspoelingen en strandingen gemeld. De 
meningen over de oorzaak van het tijdelijk 
verdwijnen in de Noordzee zijn verdeeld. 
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de ernstige 
verontreiniging van het zeewater in de jaren zestig 
en het herstel van de kwaliteit van het kustwater na 
1980. Ook veranderingen in het voedselaanbod 
kunnen een rol hebben gespeeld. In 2004 werden 
elf dode Bruinvissen op het strand gevonden, 
terwijl er één exemplaar levend aanspoelde. In 
2005 betrof het achttien dode en één levende 
Bruinvis. 
Een dolfijn die ook regelmatig op het strand terecht 
kwam is de Tuimelaar, de Flipper uit de bekende 
televisieserie. Oudere Noordwijkers herinneren 
zich nog wel de groepjes Tuimelaars die op een 
mooie zomeravond buitelend aan de horizon te 
zien waren. In 1965 werd voor de laatste keer een 
Tuimelaar op het strand aangetroffen. Het betrof 
een jong dier van 1.45m lengte dat op 28 juli door 
Fokko Niesen was gevonden. Voorzover bekend 
zijn er in de vorige eeuw 28 Tuimelaars op het 
strand van Noordwijk aangespoeld. 

 De Noordwijkse Potvis van 1614: ets Whaling Museum New-Bedford(USA), Kendall collection. 
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De Gewone dolfijn kwam ook nogal eens op het 
strand terecht. In totaal zijn elf aanspoelingen 
bekend. Eén van deze gevallen kreeg landelijke 
bekendheid. Jan P. Strijbos vond in 1928 een 
exemplaar terwijl hij op zijn motorfiets vanaf 
Zandvoort naar Noordwijk reed. Hij zag daarbij 
kans het ‘monster’ op het stuur van zijn motor in 
een restant van een strandstoel naar het dorp te 
vervoeren. Verschillende landelijke kranten 
maakten, met foto’s, melding van zijn avontuur. 
Op 8 februari 1918 strandde een Witsnuitdolfijn 
van 275 kg voor Noordwijk. Helmplanters merkten 
het beest op en vervoerden het, nog levend, naar 
het erf van boer Marbus in de Schoolstraat. 
Volgens een bericht in De Noordwijker sloeg het 
dier daar nog een poosje met zijn staart. In 
hetzelfde blad ontstond een discussie over de juiste 
naam van het dier. Fietsenmaker en fotograaf 
Braakman vond, in een advertentie, de Latijnse 
naam Lagenorhynehus albirostris  maar 
onverstaanbaar. Dit in tegenstelling tot zijn eigen 
adres, Schiestraat 2, als het goedkoopste punt voor 
de wielrijder. Na 1928 werd de Witsnuitdolfijn nog 
driemaal op het strand aangetroffen. 
Bij het poten van helm in de zeereep ontdekte 
Johan Moerkerk in 1942 een dode Dwergvinvis op 
het strand. Hoewel het strand inmiddels tot 
verboden gebied was verklaard, werd het dier toch 
door hem onderzocht. Het dier miste een deel van 
de onderkaak, waarschijnlijk doordat het in 
aanraking met een mijn was gekomen. In 2001 
ontdekten Koen Borst en Theo Opdam een levende 
Dwergvinvis op het strand bij de Duindamseslag. 
Met de reddingsboot van Noordwijk lukte het na 
veel moeite het beest weer in zee te krijgen. 
Echter, voor de boot weer aan het strand kwam, lag 
de vinvis er ook weer. Uiteindelijk werd daarom 
besloten het dier uit zijn lijden te verlossen. 
Van de Orca of zwaardwalvis zijn een viertal 
aanspoelingen bekend. In 1909 betrof het een dier 
van vierenhalve meter lengte waarvan door 
strandwandelaars of jutters een aantal tanden uit de 
bek waren gebroken. In de plaatselijke bladen werd 
later door het museum in Leiden, waar het dier 
naar toe was gebracht, opgeroepen deze tanden 
terug te bezorgen. De laatste Orca betrof een 

vrouwelijk dier van vijf meter lang op 17 oktober 
1983. 
Wat grotere walvisachtigen die op het strand 
werden gevonden, waren een Griend en een 
Dwergpotvis. De laatstgenoemde was een 
gehavend dier dat in 1925 aanspoelde. De Griend 
werd op 1 november 1970 door Wim van Duyn in 
verregaande staat van ontbinding aangetroffen. De 
schedel van het dier is naar het museum in Leiden 
gegaan, de halswervels zijn in het Jan Verwey 
Natuurcentrum te vinden. 
De laatste jaren zijn nog twee grote walvissen 
aangespoeld. De eerste betrof een circa één jaar 
oude Bultrug die op 20 december 2003, strikt 
genomen op het Katwijkse strand terecht kwam, 
echter direct tegen de grens van Noordwijk aan. 
Volgens de al eerder genoemde Chris Smeenk was 
het dier verdronken in een visnet. Tevoren was het 
jong samen met de moeder nog bij Scheveningen 
gesignaleerd. Daarnaast spoelde op 26 augustus 
2004 een Gewone vinvis iets ten noorden van de 
vuurtoren aan. Het dier was zestien meter lang en 
was al een aantal dagen dood voor het op het 
strand belandde. De penetrante stank belette niet 
dat veel Noordwijkers een kijkje bij het beest 
gingen nemen. 
 
In vroeger tijden werden regelmatig zeehonden, 
zowel dood als levend, op het strand gevonden.  
Oude Noordwijkers beweerden in het laatste geval 
dat het zieke dieren waren die naar het duin kropen 
en helm aten om hun maag te schonen. Zoals een 
hond om dezelfde reden gras gaat eten. Erg 
waarschijnlijk is dit niet, veelal zal het om rustende 
dieren zijn gegaan. Nadat het aantal zeehonden 
drastisch was verminderd, zijn er op dit moment in 
de Waddenzee weer flinke populaties, zowel van 
de Gewone zeehond als van de Grijze zeehond. De 
eerstgenoemde soort komt tegenwoordig ook weer 
in het Deltagebied voor. Een klein aantal 
zeehonden komt dood of levend op het strand 
terecht. De levende dieren, gewoonlijk jonge 
exemplaren, worden door medewerkers van Lenie 
’t Hart opgepikt en naar Pieterburen gebracht. In 
2004 ging het om één Gewone zeehond en vier 
Grijze zeehonden. In 2005 betrof het zes Gewone 
en twee Grijze zeehonden. 
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Sporen van zeebewoners 
 

Gert Slager 
 
Op het strand ligt altijd wel wat. En dan bedoel ik 
niet het zonminnend volkje op een stralende dag 
of een uithijgende viervoeter, maar doodgewoon 
de aanspoelsellijnen. Je hoeft er je best niet voor 
te doen om dat alles op te merken. Talrijke 
schelpen.  Schelpen liggen er bijna altijd. Zo nu 
en dan heeft de zee ze op een hoop 
samengebracht. Een ander maal ligt er een lint van 
aanspoelsel in de eb- en de vloedlijn. Maar niet 
één keer is het beeld hetzelfde. Na elke vloed is 
het patroon gewijzigd en moet je ontdekken dat de 
charme van het strand steeds in de verandering zit. 
Het pukkelstrand van gisteren heeft vandaag 
plaats gemaakt voor het gladde zandtapijt.  
 

 
Aanspoelsel op de eblijn.   foto: Gert Slager 
 
Is wat we vandaag zien liggen aan onze voeten nu 
representatief voor wat in zee leeft?  Kinderen 
zouden de vraag al kunnen beantwoorden. De 
vangsten in het netje van Janneke en Gert-Jan 
roepen kinderlijke verwonderingen op. Geen 
garnaal was op het strand te zien, laat staan de 
platvisjes zo groot als een postzegel. Vol 
enthousiasme worden ze uit het schepnetje 
gehaald.  Ze worden bewonderd in het emmertje. 
Zelf gevangen! Opa’s en oma’s vullen de rest van 
het emmertje met hun biologische kennis. Er is 
dus méér in de zee dan dat we op het strand zien. 
Een garnalentrekker laat het nog veel duidelijker 
zien: platvisjes, pietermannetjes, zeenaaldjes, 
garnaaltjes, krabben, had u dat allemaal verwacht 
in zee, zo dichtbij? Het aanspoelsel geeft dus 
zeker geen betrouwbaar beeld van datgene wat in 
zee leeft. 

Er zijn mensen die heel veel op het strand komen 
en elke keer het aanspoelsel goed bekijken en daar 
aantekeningen van maken.  Als die resultaten bij 
elkaar gebracht worden, dan zien we een heel 
ander beeld ontstaan. Een beeld wat veel rijker is 
dan die ene toevallige waarneming van de familie 
Van Dijk op die zonnige zaterdag in juli. Jaren 
stap ik al op verschillende stukken strand, in 
verschillende seizoenen, onder uiteenlopende 
omstandigheden en toch kan ook ik u niet 
voorspellen wat u aan zult treffen als u vandaag 
naar het strand gaat. Ook ik pas voor een deel in 
de huid van de familie  van Dijk.  
 

 
Zeeklit.   foto: Gert Slager 
 
Er leven vissen in de Noordzee die ik nog nooit op 
het blonde zand heb opgemerkt. Nooit zag ik een 
voshaai, een schurftvis, of een maanvis.  

Noordwiertjes op Knotwier.   foto: Gert Slager 
 
Wat wij vinden komt voor het allergrootste deel 
niet al te ver weg. De schelpen bijvoorbeeld 
komen hoofdzakelijk uit de eerste 2 km uit de 
kust. Als de onderstroom sterk genoeg is, worden 
de kleppen op het strand afgezet. Wind, 
golfstroom en getij spelen hierin een belangrijke 
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rol. Oostenwind blaast het water zeewaarts. 
Daardoor ontstaat een sterkere onderstroom 
richting strand. De bodem wordt dan als het ware 
geveegd en het materiaal wordt op het strand 
gebracht..  
Rustig weer zorgt ervoor dat materiaal wordt 
afgezet en op het strand blijft liggen.  
Storm veroorzaakt omwoeling van de bodem 
zodat levende organismen eruit gespoeld worden. 

Schelpen in de eblijn.  foto: Gert Slager 
 
Of dit materiaal op het strand terecht komt, hangt 
van verschillende factoren af.  De windrichting, 
maar zeker ook de kracht waarmee de wind 
gepaard gaat, bepaalt of dat alles op het strand 
wordt afgezet. Indien dit met niet al te woelige 
waterbewegingen gebeurt, blijft het liggen, anders 
wordt het opnieuw opgenomen en weer 
teruggevoerd. 
In de zomer heb ik op rustige avonden bij eb 
meermalen een sliblaagje in een drooggevallen 

zwinnetje waargenomen. Zelfs die kleine deeltjes 
bezinken onder zulke omstandigheden. 
 
Er zijn twee wetmatigheden die we kunnen 
gebruiken: 
A. Hoe dichter organismen voor de kust 
leven, des te vaker zullen ze aanspoelen. 
B. Hoe groter de populatie is, des te meer 
exemplaren zullen op het strand te zien zijn. 
 
In de bovenste lijnen op het strand vindt u de 
schilden van inktvissen. Vaak zijn ze aangepikt 
door vogels. Ook de eikapsels van de hondshaai 
en verschillende roggen kan men daar aantreffen. 
Kleine zwarte doosjes met hoorns op de hoeken. 
Kapsels en schilden hebben een langer traject 
afgelegd dan het schelpmateriaal. Dat geldt ook 
voor vele wieren.  
En dan natuurlijk de krabbenschilden, eikapsels 
van de wulk, kokertjes van wormen, fragmenten 
van zeeklitten en de stukjes hout met boorgangen 
van de paalworm. Dat is regelmatig te zien in de 
aanspoelsellijnen.   
Alhoewel ..... er zijn druk bezochte stukken strand 
waar de vloedlijn is verdwenen. De gemeente 
vindt het belangrijk de toerist een schoon stuk 
strand te kunnen aanbieden. Op die plaatsen is de 
vloedlijn verdwenen in de gemeentelijke 
vergaarbak. Het wier, het rugschild van de inktvis, 
het eikapsel van de wulk enz. zijn aan het oog 
onttrokken.Maar het was er wel. Elke golf kan ons 
iets nieuws brengen.  
De scheidingslijn van water en land  roept elke 
keer opnieuw verwondering op.  
Ik prijs mij gelukkig een kustbewoner te zijn.

. 
 

 
Noordhoren.  foto: Gert Slager 
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Tweede zeetelling 
 
 
Hein Verkade 
 
De eerste zeetelling die op 22 januari 2006 in 
Noordwijk werd gehouden leverde verrassende 
resultaten op. De ongekend hoge aantallen Futen 
die voor onze kust zwommen kregen zelfs 
landelijke bekendheid. Bijna alle deelnemers 
wilden graag meedoen  met een tweede telling die 
in de winter van 2007 zou worden uitgevoerd. Het 
enthousiasme werd echter wel op de proef gesteld 
want de telling werd tot driemaal toe op het laatste 
moment afgeblazen vanwege het 
slechte weer. Maar op 4 februari 
2007 was het dan zover. De 
weergoden waren ons zeer gunstig 
gestemd want het was windstil, 
zonnig, helder en een spiegelgladde 
zee. Helaas waren juist dat weekend 
veel tellers verhinderd. Slechts 
negen vogelaars moesten het hele 
traject van de Wassenaarseslag tot 
de provinciegrens voor hun rekening 
nemen.  Het slot was dat iedereen 
een groter traject kreeg toebedeeld. 
Daarom werd besloten om een uur 
eerder te starten dan gepland was. 
Om 9.00 uur stonden Peter 
Spierenburg, Annelies Marijnus, 
Willem Baalbergen, Aad Bijl, 
Mariska de Graaf, Dick Passchier, 
Bram Veefkind, Jan Jacobs en 
ondergetekende bij het beginpunt van hun 
teltraject.  
Net zoals het jaar ervoor werden vanaf diverse 
strandafgangen alle vogels die in zee zwommen 
geteld en genoteerd. Iedereen werkte van zuid naar 
noord, zodat dubbeltellingen door verdrifting 
zoveel mogelijk werden ondervangen. Er bleek 
echter nauwelijks stroming te zijn. 
Naast zeevogels was eenieder ook alert op 
zeezoogdieren zoals bruinvissen en zeehonden. 
Door het windstille en heldere weer kon de 
telescoop optimaal worden gebruikt.  
 
Om half twaalf verzamelden alle tellers bij 
restaurant ‘de Edelman’ aan de Astridboulevard 
om onder het genot van koffie met appelgebak de 
resultaten naast elkaar te leggen. Al gauw bleek het 
beeld totaal anders dan het jaar ervoor. Weer was 
de Fuut veruit de talrijkste soort, maar met 6114 

exemplaren lag dit aantal op bijna éénderde van dat 
in 2006. In dat jaar lag het zwaartepunt van de 
groep Futen precies voor de Noordwijkse 
boulevards. In 2007 liep het aantal futen juist op 
naar het noorden toe (zie tabel). Waarschijnlijk lag 
de groep futen nu noordelijker met het zwaartepunt 
voor of ten noorden van Zandvoort.   
Het aantal Roodkeelduikers was veel hoger dan in 
2006. Zij lagen nog meer geconcentreerd ten 
noorden van de Langevelderslag. Waarschijnlijk 
was in dit zeegebied veel vis aanwezig want ook  

Willem Baalbergen in de reep. foto: Mariska de 
Graaff 
 
de meeste bruinvissen werden hier gesignaleerd.  
Opmerkelijk was voorts dat er dit jaar een grote 
groep Aalscholvers in zee voor Katwijk zwom. 
De aantallen Futen waren in 2007 beduidend lager 
dan in 2006. Toch vormen ruim 6000 vogels nog 
steeds zeker een aanzienlijk percentage van de 
Nederlandse winterpopulatie, die in de winter van 
2004/2005 ca. 20.000 vogels telde (SOVON). De 
verdeling voor Noordwijk suggereert een nog 
groter aantal voor de Hollandse kust. Dit vraagt om 
een meer uitgebreide telling van de winterpopulatie 
voor de hele Nederlandse kust. Hopelijk wordt het 
Noordwijkse initiatief ook elders opgepakt 
waardoor in de toekomst mogelijk een nationale 
zeetelling kan worden georganiseerd. 
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traject Wass.slag- Coepeld.- Astridb. Baak- 2e opg.Noordd. Golfclub-     

  Uitw.Katwijk Astridb.naald 1e opg.Noordd. zuidz.Golfclub prov.grens     

tellers P.Spierenburg P.Spierenburg W.Baalbergen D.Passchier J.Jacobs Totaal Totaal 

    A.Marijnus A.Bijl B.Veefkind H.Verkade 4-2-2007 22-1-2006 

      M.de Graaff         

Roodkeelduiker 3 10 6 3 536 558 2 
Fuut 256 432 1100 1801 2525 6114 17757 

Roodhalsfuut 0 0 8 0 0 8 0 
Aalscholver 100 1 0 0 2 103 0 

Smient 0 0 17 0 37 54 58 
Eider 4 0 0 0 0 4 2 

Zwarte Zee-eend 0 0 68 0 6 74 25 
Alk/Zeekoet 0 0 1 3 0 4 11 

Bruinvis 2 0 1 0 6 9 1 
Grijze Zeehond 0 1 0 0 0 1 2 

Gewone Zeehond 0 0 0 0 0 0 1 
 
Tabel. Resultaat van de zeetelling op 4 februari 2007 per traject van zuid naar noord met daarnaast 
de totalen van de tellingen in 2007 en 2006. 
 
 
 

Opvallende waarnemingen april-juni 2007 
 
Topdagen zeetrek eind april-begin mei 
 
Ook de waarnemingenrubriek kan natuurlijk niet 
voorbijgaan aan het thema Zee en Strand waar 
deze Strandloper aan gewijd is. Veel vogelaars 
associëren zeetrek vooral met het najaar, wanneer 
stormachtig weer zeevogels tot vlak onder de kust 
brengt. Maar in het voorjaar is het vaak minstens 
zo spannend als in het najaar. Als bijkomend 
voordeel zijn de weersomstandigheden vaak 
aangenamer en kun je ook dichterbij vogels langs 
zien komen. Voorwaarde is wel dat de wind uit de 
goede hoek waait. Eind april en begin mei kan 
wind uit het noordoosten en ook wel het oosten 
spectaculaire trek opleveren.  
Op dat moment vindt er in de Waddenzee een 
massale aankomst plaats van steltlopers die in de 
wadden- en mangrovegebieden van West-Afrika 
hebben overwinterd. Een aantal soorten legt de 
afstand (5000 km!) in een non-stop vlucht af. Dit 
speelt zich grotendeels af op grote hoogte, buiten 
ons zicht. Maar treffen ze op het laatste stuk 
tegenwind dan zien we hier langs de Hollandse 
kust groepen steltlopers laag over zee langs komen. 
Rosse Grutto’s, Zilverplevieren en Kanoeten 
vormen meestal de hoofdmoot, vaak in gemengde 

groepen. Dit voorjaar zat op het cruciale moment 
de wind in de goede hoek en konden we genieten 
van een aantal topdagen.  De eerste daarvan was 29 
april met een doorkomst van 350 Regenwulpen en 
270 Zilverplevieren. De volgende dag was 
opnieuw goed met een mooie variatie aan 
steltlopers en sterns. In de stroom steltlopers kwam 
die dag ook een Poelruiter mee.  
 

 
Poelruiter. Foto © Marcel Langelaan. Waarnemingen.nl 
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Opmerkelijk was dat dezelfde vogel, in gezelschap 
van twee Kanoeten, die ochtend op meerdere 
plekken langs de Zuid-Hollandse kust is 
waargenomen. Dit was de eerste waarneming van 
deze soort voor Noordwijk. In de volgende dagen 
kwam de trek van Rosse Grutto’s goed op gang. 
De piek lag op 4 mei, met meer dan 2000 vogels in 
5 uur tellen. Dat je het als zeetrekteller van jaar tot 
jaar verschillend kan treffen is te zien in de grafiek. 
Het jaar 2007 schaart zich onder de betere jaren. In 
het zeetrekbestand springt vooral de dag van 3 mei 
1980 eruit als topdag.  
Voor mij persoonlijk is dit een levendige 
herinnering. We stonden met Dick Passchier met 
de jeugdclub op het strand en zagen een eindeloze 
stroom steltlopers langs komen, Rosse Grutto’s in 
zomerkleed, Zwarte Ruiters, prachtig. Met zo’n 
ervaring ben je als beginnend vogelaartje voor 
altijd verkocht. 
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Maximum aantal steltlopers waargenomen per uur 
in de periode 20 april-10 mei voor de verschillende 
jaren.  
Het uurtotaal is gebaseerd op 4 soorten steltlopers 
karakteristiek voor de voorjaarstrek in deze 
periode: Rosse Grutto, Regenwulp, Zilverplevier 
en Kanoet. 
 
 
 

Kiekendieven 
Tijdens de zeetrek wil er ook wel eens een 
roofvogel langs komen. Oostenwind is daar goed 
voor. Zo komt er in de meeste jaren in dit kwartaal 
nog wel een late Blauwe Kiekendief langs. Dit jaar 
helaas niet, wat jammer is omdat we anders alle 
soorten kiekendieven die in Nederland voorkomen 
hadden kunnen noteren.  
 

 
Bruine Kiekendief (man). Foto © Rick van der Weijde. 
Waarnemingen.nl 
 
De Bruine Kiekendief is in het voorjaar een 
geregelde verschijning en ook dit jaar zijn er een 
aantal gezien. Meer bijzonder is het vrouwtje 
Grauwe Kiekendief dat Ab Steenvoorden op 29 
april over zijn huis naar noord zag trekken. 
Ronduit uitzonderlijk is dat ook de zeldzaamste 
van de in Nederland voorkomende  kiekendieven 
dit jaar het Noordwijkse gebied aandeed. Tijdens 
en ronde voor de broedvogelinventarisatie zag Jelle 
van Dijk in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
op 13 juni een mannetje Steppekiekendief 
overvliegen. Op de Blauwe Kiekendief na was het 
kwartet dus compleet. 
 

Drieteenstrandlopers.  foto: Hein Verkade  
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Veldwaarnemingen april, mei, juni 2007 
 
 
Soort Datum Aantal  Locatie Waarnemer 
Rotgans 29-06  1   over zee Noordwijk overvliegend NO  JD  
Bergeend 21-06  84   over zee Noordwijk overvliegend NO in 1 teluur JD  
IJseend 07-04  1  over zee Langevelderslag overvliegend N  LVS  
Brilduiker 07-04  2  AWD Marelberg; in de zuidhoek van het kanaal AS  
Smient 21-06  1 man  over zee Noordwijk overvliegend NO  JD  
Slobeend 29-04  85  over zee Noordwijk overvliegend N  PS DP ea 
Zomertaling 07-04  2  over zee Noordwijk overvliegend N  PS KV 
 14-04  2  over zee Noordwijk overvliegend N  PS DP ea 
Patrijs 27-05  1   De Zuid; tuin Huis ter Duin (tijdens concert!) JD 
Parelduiker 07-04  1  over zee Langevelderslag overvliegend N  LVS  
Parelduiker 22-05  1 adult over zee Noordwijk overvl/ NO; zomerkleed JD 
Dodaars 09-04  1   AWD Pindabergje roepend  AS  
 02-06  1  AWD Schusterkanaal baltsend  RJ  
Noordse Stormvogel 26-05  1   over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
Roerdomp 02-06  1  AWD Schusterkanaal baltsend  RJ  
Kleine Zilverreiger 15-05  1  Noordwijk-Binnen (oude dorp) overvliegend Z  HV  
Grote Zilverreiger 25-06  1  adult Leidse Vaart Noordwijkerhoek overvliegend O.  WNL  
Ooievaar 20-04  1   Elsgeesterpolder   WNL 
Lepelaar 04-04  1  adult Polder Hoogeweg zuidwesthoek   AS  
 06-04  2   Polder Hoogeweg zuidwesthoek   AS  
 14-04  1   Polder Hoogeweg omgeving molen   MG  
 27-05  1  subad.  Polder Hoogeweg koebosjes  AS  
 08-06  1   Hogeveense Polder - zuidelijk deel   JD  
 24-06  10   Bedrijventerrein Gravendam rustend  AW  
Wespendief 01-06  1   AWD Wolfsveld overvliegend NO  AS  
Zwarte Wouw 26-04  1   Middelmors overvliegend NO  VCK  
Bruine Kiekendief 15-04  1  Noordduinen zeereep   KV  
 29-04  2  over zee Noordwijk overvliegend N  PS DP ea 
Steppekiekendief 13-06  1 man  AWD Marelvlak overvliegend NO  JD  
Grauwe Kiekendief 29-04  1 vrouw  Noordwijk-Binnen overvl. N. Boekerslootlaan AS  
Smelleken 21-04  1  AWD Van Limburg Stirumvallei overvliegend N  JJ  
 30-04 1  over zee Noordwijk overvliegend N PS 
Boomvalk 16-04  1   AWD De Zilk overvliegend Noord  WNL 
 28-05  1  Noordduinen zeereep   KV  
Kraanvogel 14-04  4  Noordwijk-Binnen overvliegend N  HV DP 
 21-04  2   Langevelderslag overvliegend NO LVS  
Scholekster 02-04  75  strand paal 81-71   HV  
Kluut 26-05  10  over zee Noordwijk   KV  
Griel 18-05 1  AWD Langevelderslag overvliegend  RSla 
Kleine Plevier 30-04  1   Langeveld   JH 
 26-05  1   AWD Van Limburg Stirumvallei PS  
Bontbekplevier 29-04  38  over zee Noordwijk overvl. N (april uurrecord) PS  
 11-06  2  strand paal 78   HV  
Zilverplevier 29-04  89  over zee Noordwijk overvl. N (april uurrecord) PS  
Krombekstrandloper 04-05  1   over zee Noordwijk overvliegend NO  PS  
Bonte Strandloper 04-04  356  over zee Noordwijk  7.35-8.35 HV DP 
Rosse Grutto 04-05  17   Uitwatering  op strand PS  
 04-05  2064  over zee Noordwijk overvliegend N 7:00-12:00 PS  
 07-05  31   Noordwijk-Binnen overvl. N.  Boekerslootlaan AS  
Regenwulp 29-04  142  over zee Noordwijk overvl. N (april uurrecord) PS  
Wulp 19-06  1  AWD Westhoek   AB LS 
Zwarte Ruiter 30-04  2  over zee Noordwijk overvliegend N  PS HS ea 
Poelruiter 30-04  1   over zee Noordwijk overvl. NO met 2 Kanoeten PS  
Groenpootruiter 30-04 64  over zee Noordwijk overvliegend N PS HS ea 
 01-05  3  AWD Van Limburg Stirumvallei foeragerend  JJ  
Witgat 02-06  1   Langeveld   PS  
 30-06  1   Zwarte Pad roepend  VCK  
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Soort Datum Aantal  Locatie Waarnemer 
Oeverloper 25-05  1   Noordduinen Aardbeidel; plasje De Wei JD  
 02-06  3  AWD Schusterkanaal   RJ  
 02-06  1   Oosterduinse Meer   PS  
Oeverloper 02-06  3  AWD Westhoek   AB LS 
Kleine Jager 03-06  1  over zee Noordwijk overvliegend N  PS  
 27-06  1  adult  over zee Noordwijk overvliegend N AS  
Kleinste Jager 27-05  1  2e kj over zee Noordwijk overvliegend NO PS  
Zwartkopmeeuw 19-05  1  2e kj Vinkenveld overvliegend Noord  NA 
 22-06  1  2e kj over zee Noordwijk overvliegend ZW JD  
Kleine Mantelmeeuw 17-05  450  strand paal 81-71   HV  
Geelpootmeeuw 07-04  1  2e kj  Binnenwatering   VCK  
Grote Burgemeester 02-04  1  strand Duindamse Slag   HV  
 17-04  1  4e kj Binnenwatering - laatste waarneming na verblijf van 

3 jaar 
VCK 

Grote Mantelmeeuw 17-05  78  strand paal 81-71   HV  
'noordse dief' 29-04  1355  over zee Noordwijk overvl. N (april uurrecord) PS  
Dwergstern 30-04  25  over zee Noordwijk overvliegend N  PS HS ea 
Zwarte Stern 29-04  49  over zee Noordwijk overvliegend N  PS DP ea 
 04-06  1  Noordzee  in zee zittend HV  
Zeekoet 03-06  1  over zee Noordwijk overvliegend N  PS  
Zomertortel 29-04  1  adult Coepelduynen overvliegend Noord AS  
 19-05  2   Oosterduinen - noordelijk deel   PS  
 19-05  1   Sixenburg   PS  
Halsbandparkiet 24-06  9   Hoornes Katwijk; 2 paar met vliegvlugge jongen  PS  
 01-04  2 1 Paar  Nieuw-Leeuwenhorst WNL 
Koekoek 11-04 1  AWD WB 
 14-04  1  AWD Westhoek   AB LS 
 17-05  2  AWD Westhoek   AB LS 
Bosuil 07-04  1  adult Klein-Leeuwenhorst   AS  
 30-04  1  adult AWD De Zilk vastgesteld territorium  AS  
 25-05 1  Voorhout broedgeval MG 
Ransuil 11-04  1   Langeveld - Kapellebos roepend  ID  
 30-06  1   Zwarte Pad roepend  WNL 
Gierzwaluw 21-04  3   Rijnsoever overvliegend  PS  
 21-04  4   Bronsgeest overvliegend Noord  AS  
IJsvogel 20-05  1   Hogeveense Polder - zuidelijk deel   JD  
Bijeneter 04-06  2   't Heen overvliegend Noord  VCK  
Groene Specht 10-04  2  adult Overbosch ter plaatse MG  
Kleine Bonte Specht 08-04  1 Vrouw  AWD De Zilk   WNL 
 24-05  1  De Zuid Koepelweg foeragerend boomtoppen  JJ  
 02-06  1  AWD Oosterkanaal foeragerend boomtoppen  JJ  
Kuifleeuwerik 13-04  1   Uitwatering   VCK  
Strandleeuwerik 13-04  1   Uitwatering overvliegend Zuid  VCK 
Oeverzwaluw 09-04  1   AWD Pindabergje overvliegend Zuid  AS  
Boompieper 09-04  1   AWD De Vellen baltsend/zingend  AS  
Engelse Kwikstaart 01-05  1  AWD Van Limburg Stirumvallei   JJ  
 01-05  1 man  Binnenwatering   VCK  
 20-05  1 man  Hogeveense Polder - zuidelijk deel   JD  
Grote Gele Kwikstaart 08-06  2 1 paar Hoornes Katwijk -  mannetje met nestmateriaal PS  
 27-06  2 1 paar Hoornes Katwijk VCK 
Rouwkwikstaart 09-04  1 man Langeveld - Kapellebos   AS  
 14-04  1 vrouw  Polder Hoogeweg Rijnsburgerweg   VCK  
 05-05  1 man  Polder Hoogeweg koebosjes   PS  
Blauwborst 07-04  1 man  AWD Marelberg baltsend/zingend  AS  
 09-04  2 man AWD Pindabergje baltsend/zingend  AS  
 09-04  1 man AWD Van Limburg Stirumvallei   JJ  
 14-04  1  AWD Westhoek   AB LS 
Nachtegaal 08-04 1  AWD De Zilk WNL 
Gekraagde Roodstaart 21-04  3 man  AWD Zweefvliegveld baltsend/zingend  AM ID 
 02-06  1   Noordduinen Piet Florisdal baltsend/zingend  PS  
Paapje 23-05  1 vrouw  AWD Vogelenveld   JD  
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Soort Datum Aantal  Locatie Waarnemer 
Tapuit 14-04  4  AWD Westhoek   AB LS 
 01-05  2 1 paar  Noordduinen Malotedel   JH  
 05-05 12  AWD Westhoek AB LS 
 17-05  2  AWD Westhoek   AB LS 
 01-06  1 man  AWD Wolfsveld baltsend/zingend  AS  
Beflijster 19-04  1   Coepelduynen (Katwijk)  tp in de zeereep VCK 
 20-04  3 2m,1 v  AWD De Vellen foeragerend  RJ  
 21-04  3 man  AWD Zweefvliegveld foeragerend  AM 
 21-04  4  AWD Westhoek   AB LS 
 21-04  1 vrouw  AWD Zweefvliegveld foeragerend  AM  
 01-05  1 vrouw  AWD Van Limburg Stirumvallei  JJ  
 05-05  6  AWD Westhoek   AB LS 
 24-05  1 man AWD Gijs Kokkieshoek JD 
Kramsvogel 04-04  4  Weilanden van Oud-Leeuwenhorst fouragerend AS  
Koperwiek 21-04  1   De Krom vuilnisbelt   VCK 
Sprinkhaanzanger 11-04  1   AWD Zweefvliegveld baltsend/zingend  ID ASw 
 21-04  1  AWD Westhoek   AB LS 
Spotvogel 04-05  1   AWD Boeveld baltsend/zingend  WNL  
 06-05  2   De Krom vuilnisbelt baltsend/zingend  PS  
Bosrietzanger 19-05  1   Leidse Vaart Piet Gijs baltsend/zingend  PS  
Kleine Karekiet 30-04  1  Oosterduinen/Vogelaardreef baltsend/zingend  WNL  
Braamsluiper 21-04  2  AWD Westhoek   AB LS 
Grasmus 14-04  1  AWD Westhoek   AB LS 
Fluiter 30-04  1 man  Langeveld – Vogelaardreef baltsend/zingend  WNL  
Fitis 02-04 3  Luchter Zeeduinen JJ 
Boomklever 04-04 1  Nieuw-Leeuwenhorst nestbouw JH 
Grauwe Vliegenvanger 24-05  1   Noordduinen noordrand Noordwijk   JH  
Bonte Vliegenvanger 29-05  1 vrouw  Noordduinen Aardbeidel   WNL  
Wielewaal 19-05  1 man AWD Oosterkanaal De Zilk-provinciegrens   WNL 
 22-05  1 man  Coepelduynen achter ESTEC   JD  
Klapekster 04-04 1  Luchter Zeeduinen Rsla 
Kleine Barmsijs 30-04  1 adult Willem v.d. Bergh foeragerend  VCK  
Kruisbek 26-05  12   Langeveld overvliegend Noord  PS  
Goudvink 08-04  4 3v 1m  AWD De Vellen foeragerend  RJ  
 20-04  2 man  AWD Zweefvliegveld roepend  AM  
Appelvink 25-04  1   Rijnsoever overvliegend ZO  VCK  
 17-05  1   Rijnsoever overvliegend Zuid  VCK  
Geelgors 05-04 1  Coepelduynen RSla 
 
Zoogdieren 
Eekhoorn 25-05  2  AWD Schrama PS 
Grijze Zeehond 02-06  1  strand Noordwijk AS 
Bunzing 22-06  1  Noordduinen noordrand Noordwijk AS 
Wezel 26-06  1  Luchter Zeeduinen - zuidelijk deel WNL 
 
 
Waarnemers 
AB Aad Bijl ID Ineke van Dijk JD Jelle van Dijk 
AM Annelies Marijnis NA Noël Aarts JJ Jan Jacobs 
AS Ab Steenvoorden PS Peter Spierenburg JH Jan Hendriks 
ASw Anneke Swanen RJ Rob Jansson KV Koene Vegter 
AW Annet de Willigen RSla Roy Slaterus (SOVON) LVS Telpost Langevelderslag 
DP Dick Passchier VCK Vogel- en natuurclub Katwijk LS Leo Schaap 
HS Hans van Stijn WB Willem Baalbergen MG Mariska de Graaff 
HV Hein Verkade WNL www.waarneming.nl 
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