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Drieteenstrandloper 
Strand Noordwijk, december 2007 
Foto: Jan Hendriks 
 
Van eind oktober tot eind maart is deze strandloper vrijwel dagelijks 
op het Noordwijkse strand te zien. De meeste kans biedt het strand ten 
noorden van de Langevelderslag, waar ook de grootste aantallen 
worden geteld. Na sterke oostenwind ligt het strand soms vol met 
aangespoelde schelpen, zeesterren en andere organismen. De 
Drieteentjes zijn dan overal te vinden waar maar wat te halen is. 
Opvallend is dan hoe dicht ze wandelaars en honden laten naderen. 
Als er niet zoveel is aangespoeld zien we de Drieteentjes met 
opvallende snelheid achter de golven aan of voor de golven uit rennen. 
Af en toe wordt daarbij iets eetbaars opgepikt.. 
Uit de tellingen van Hein Verkade (zie themanummer van de 
Strandloper, nummer 3, 2007) blijkt dat deze soort de laatste jaren in 
aantal toeneemt. Een telling met ruim 500 ex. tussen de vuurtoren en 
de provinciegrens is al geen zeldzaamheid meer en al enkele keren 
werden meer dan 1000 ex. op dit traject geteld. JvD 
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Agenda 
 
Inloopochtenden 
 
Zaterdag 3 januari 10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 7 februari  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 7 maart  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 4 april  10.00 – 12.00 uur 
 
Nieuwjaarsreceptie 
 
Zondag 4 januari 16.00 – 18.00 uur 
 
Lezingen 
 
Walvissen 
Vrijdag 30 januari 2009 
Aanvang: 20:00 uur  
Door Martijn de Jonge 
 
Huismussen 
Vrijdag 27 februari 2008 
Aanvang: 20:00 uur  
Door Guus van der Poel 
 
Het onderwerp voor de lezing op 27 maart staat 
nog niet vast. Houd de website in de gaten voor 
meer informatie.  
 
Jeugdactiviteiten 
 
Voederplankjes maken  
Zaterdag 24 januari 2009 
Tijd: 10.00 - 11.30 uur  
Jan Verweij Natuurcentrum, Duinweg 13a 
 
Braakballen uitpluizen 
Zaterdag 21 februari 2009 
Tijd: 10.00-11.30 uur  
Jan Verweij Natuurcentrum, Duinweg 13a 
 
Workshop fossielen 
Zaterdag 21 maart 2009 
Tijd: 10.00-11.30 uur 
Jan Verweij Natuurcentrum, Duinweg 13a 

 
Excursies 
 
Kerstwandeling Leeuwenhorst 
Vrijdag 26 december 2008 
Tijd: 13.00-15.00 uur   
Startpunt bij ingang Nieuw-Leeuwenhorst aan de 
Gooweg 
 
Noord-Holland Noord 
Zondag 28 december 2008 
Tijd: 8.00 – 17.00 uur   
Vertrek vanaf de Northgohal 
 
Alblasserwaard 
Zaterdag 24 januari 2009 
Tijd: 8.00 – 17.00 uur   
Vertrek vanaf de Northgohal 
 
Starrevaart 
Zaterdag 28 februari 2009 
Tijd: 9.00 – 12.00 uur   
Vertrek vanaf de Northgohal 
 
Stinzenplanten in Friesland 
Zondag 22 maart 2009 
Tijd: 8.00 – 17.00 uur   
Vertrek vanaf de Northgohal 
 
 
Verzekeringen bij excursies 
 
Na een tip van onze collega-vereniging De 
Bollenstreek hebben wij navraag gedaan naar de  
verzekering van onze vereniging bij excursies.  
Het blijkt dat bij een ongeval de bestuurder 
aansprakelijk is voor de passagiers. Bent u 
chauffeur bij een van de excursies, dan stellen wij 
dat natuurlijk zeer op prijs.  
We vragen u dan wel even te checken of een 
inzittendenverzekering onderdeel uitmaakt van uw 
autoverzekering.  

 

Bestuursmededelingen december 2008 
 
Mooi excursieweer 
Volgens sommigen was het weer tijdens de 
excursies afgelopen maanden soms te mooi, dat wil 
zeggen, te mooi voor bijzondere waarnemingen. 
De zon maakte het op Vlieland in ieder geval goed 
toeven tijdens het Waddenweekend in september. 

Er stonden nog twee meerdaagse excursies op de 
agenda dit jaar, namelijk naar Cap Gris Nez in 
Frankrijk en naar Falsterbö in Zweden. Hoewel de 
groep niet al te groot was, bleek deze nieuwe opzet 
zeer geslaagd.  
Wordt waarschijnlijk volgend jaar vervolgd. 
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Dichters 
 
Ook de jeugd had mooi weer, zowel bij de 
strandexcursie, als de paddestoelenexcursie en 
natuurlijk de klapper:het herfstnatuurspel. 300 
kinderen uit Noordwijk en omgevingt vermaakten 
zich prima in Nieuw Leeuwenhorst met allerlei 
opdrachten, zoals het herkennen van 
vogelgeluiden, maar ook het schrijven van een 
gedichtje. Dat ging sommigen prima af, zoals 
Marit Zonneveld:  
 
Het is herfst in de natuur 
Zo’n herfstspel is niet duur 
Wij hebben het erg naar ons zin 
Heel erg bedankt Vogelvereniging! 
 
Publiciteit World Birdwatch 
 
De regionale pers besteedde de nodige aandacht 
aan de World Birdwatch op 4 oktober, waar onze 
vereniging aan meedeed. Doordat de excursie in de 
krant werd aangekondigd, kwamen er ook wat 
buitenstaanders op af, waaronder journalisten. 
Leuk natuurlijk, hoewel het moeilijk blijkt uit te 
leggen waar het uitkijkpunt ‘De Driehoek’ in de 
Noordduinen zich bevindt: “Afslag 22, welke is dat 
van de A44?” 
Vogelbescherming Nederland rapporteerde 
landelijk 663.550 getelde vogels. De top drie 
bestond uit Vinken, Spreeuwen en Graspiepers. Op 
de Driehoek lieten zich vanwege de harde wind 
weinig vogels zien, maar de excursiegangers 

noteerden wel twee Sperwers. Ook Koperwieken 
lieten zich goed bekijken. 
 
Reizende fototentoonstelling 
 
Vorig jaar was in het Jan Verwey Natuurcentrum 
een fototentoonstelling te zien van natuur-
fotografen van onze vereniging, waaronder Joost 
Bouwmeester, Jan Jacobs, Marco van Rooijen en 
Mariska de Graaff. Thema was ‘Zee en Strand’. 
Wie hem gemist heeft, niet getreurd. Een selectie 
van de foto’s is gedurende de maand november te 
zien in de Bibliotheek Noordwijk. De foto’s waren 
eerder ook al te bewonderen in het Wantveld, met 
recht een reizende tentoonstelling dus. Eén van de 
drijvende krachten achter de samenstelling van de 
tentoonstelling is Marco van Rooijen, lid van onze 
vereniging en een van de prijswinnaars bij de 
‘European Wildlife Photographer of the Year’ 
wedstrijd in 2006. Ook dit jaar had hij weer een 
goede nominatie. 
 

 
 
Verre fotografen 
 
Interessante lezingen met mooie foto’s van verre 
bestemmingen waren er dit seizoen van René van 
Rossum (Helgoland en Marokko) en Cock 
Schrameijer (Australië). Op de planning staat nog 
de lezing van Marc Guyt (28 november), die een 
reis maakte naar Antarctica en omstreken. 
Prachtige foto’s van een fascinerende bestemming.  
Tip: Wie zich alvast een beetje wil inlezen, moet 
een bezoek brengen aan boekhandel Moby Dick in 
de Schoolstraat (zie advertentie achter in dit blad). 
Zij hebben een keur aan boeken over de polen en 
poolreizen.   
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Hek AWD 
 
Onze vereniging is betrokken bij het overleg over 
een afrastering langs de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Wij zijn geen voorstander van 
een hoger en langer hek, maar begrijpen wel dat er 
met het oog op de verkeersveiligheid en 
gewasschade iets moet gebeuren. We hebben een 
alternatief tracé voorgesteld, dat tot aan de 
Noraweg loopt en beter is ingepast in het 
landschap. De betrokken partijen (o.a. Waternet, 
Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en 
gemeente Noordwijk), staan positief ten opzichte 
van onze zienswijze. 
 
Keukenhof 
 
Waar het gaat om regionale ontwikkelingen, 
werken wij als vereniging vaak samen met het 
Milieu Overleg Duin en Bollenstreek (MODB). 
Het MODB heeft bezwaar gemaakt tegen de 
plannen van de Keukenhof om de parkeerplaats uit 
te breiden met extra parkeergelegenheid voor 
piekdagen (6 à 10 keer per jaar). De parkeerplaats 
komt op eersteklas bollengrond (de oude 
strandwal). De bollengrond moet echter volgens 
het Pact van Teijlingen gecompenseerd worden. 
De Keukenhof wil daarom een stuk grasland 
afgraven en opspuiten. MODB is tegen het 
opofferen van dit landschappelijk waardevolle 
grasland. Inmiddels hebben meerdere partijen zich 
tegen het plan gekeerd en heeft de provincie er een 
streep door gehaald. 

 
Landgoed Oud Leeuwenhorst onder 
vuur  
 
Dichter bij huis maken we ons zorgen om de 
ontwikkelingen rond landgoed Oud Leeuwenhorst. 
Ook daar dreigt grasland in de verdrukking te 
komen. Delen van het land achter het landgoed zijn 
volgens de ‘Greenport Visie’ geschikt voor 
bouwgrond of bollen. Elders in deze Strandloper 
geeft Jelle van Dijk een toelichting.  
Wilt u weten wat er allemaal te zien is aan natuur 
op landgoed Oud Leeuwenhorst? Ga dan mee met 
de excursie tussen op tweede kerstdag. Zie voor de 
details het groene vel.  
 
De toekomst van Noordwijk(tot 2030) 
 
De gemeente Noordwijk organiseert deze maanden 
informatie- en inspraakbijeenkomsten over de 
toekomst van Noordwijk. Daarin wordt de 
Ruimtelijke Structuurvisie 2030 toegelicht.  
Bestaande plannen als Noordwijk Zeewaardig, de 
Strandnota en Nieuw Oost vallen hieronder. Als 
vereniging hebben wij voor een uitgebreide reactie 
gezorgd. We willen dat de structuurvisie beter 
aansluit op het Natuurbeleidsplan van de 
gemeente. Er moet sterker in doorklinken dat 
Noordwijk een bijzondere kwaliteit ontleent aan de 
ligging temidden van waardevolle natuurgebieden 
in een kwetsbaar landschap. 
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Annet de Willigen, Jong geleerd, oud gedaan 
 
Franciska Faber 
Je zou het niet zeggen, maar heel wat vrijwilligers 
van onze vereniging zijn ‘jobhoppers’ of 
‘carriëremakers’; ze beginnen bij de jeugdclub en 
stromen op latere leeftijd door naar verschillende 
‘jobs’ binnen de vereniging. Annet de Willigen(-
Lindhout) is er ook zo een. Na de jeugdclub ging ze 
regelmatig met de jaarlijkse waddenweekenden mee 
en inmiddels is ze lid van de Educatieve Werkgroep. 
Jong geleerd, oud gedaan dus. Ze is blij als ze ziet 
dat er een klik is bij kinderen, zodat ze niet alleen 
naar de natuur kijken, maar de natuur ook echt zien 
en beleven. 
  
Annet is al een jaar of 30 lid van de vereniging. Ze 
zat bij de jeugdclub van Dick Passchier. Annet: “Die 
kan prachtig vertellen. Op vrijdagavond hadden we 
theorie en vaak liet hij daarbij dia’s zien die hij 
tijdens zijn vakantie gemaakt had. Zaterdagochtend 
gingen we dan op pad. Bijvoorbeeld naar het 
Reigersbos bij Warmond, naar het strand of 
nestkastjes schoonmaken in Leeuwenhorst. Wilgen 
knotten hebben we ook een keer gedaan. En 
natuurlijk het roeien op de Nieuwkoopse Plassen. 
Het was altijd hartstikke leuk en gezellig.”  
Toen ze na de nodige omzwervingen (Duitsland en 
Maleisië) met haar gezin weer in de bollenstreek 
(Sassenheim) kwam wonen, vroeg Rien Sluijs haar 
of ze de Strandloper daar wilde rondbrengen. Annet: 
“Ik ben al die tijd lid gebleven. Als we tussendoor in 
Nederland waren, lag er een stapeltje Strandlopers, 
die mijn moeder bewaard had.”  
Omdat Annet er zelf zulke goede herinneringen aan 
had, gingen haar kinderen bijna vanzelfsprekend met 
de jeugdexcursies mee. Annet: “Je maakt dan als het 
ware een nieuwe start. Zo leerde ik Nel Nooijen 
kennen en van het één kwam het ander.”  
Inmiddels heeft Annet wat meer vrije tijd: “Mijn 
jongste gaat nu ook naar school. Ik ben lid geworden 
van de Educatieve Werkgroep. Met een man of 14 
organiseren we alle jeugdactiviteiten. In het najaar 
zijn we druk met het Herfstnatuurspel. Dat is een 
groots gebeuren. Verder de scholenbezoeken aan het 
Jan Verwey Centrum en de excursies naar strand, 
duin en bos. 
De laatste slootjesexcursie begeleidde Annet zelf, 
maar daarvoor liep ze een paar keer mee met een 
ervaren vrijwilliger. Annet: “Ik moet er even 
inkomen, maar merk dat ik veel heb aan mijn tijd 
destijds bij de jeugdclub. Je moet wel weten wat je 
de kinderen vertelt, hoe je het aanpakt en wat je 
meeneemt. Maar ach, je bent altijd met z’n tweeën 
en twee weten meer dan één……….. 
 

 
Foto: Hans van der Klaauw 
 
Annet vindt het leuk en belangrijk om kinderen wat 
meer te laten zien van de natuur; “Om letterlijk en 
figuurlijk wat dieper te vissen. Dat je in zo’n slootje 
bij Offem de mooiste dingen ziet bijvoorbeeld. Soms 
zijn kinderen echt geraakt. Dat is waar je het voor 
doet. En af en toe heb je natuurlijk ook veel lol. 
Bijvoorbeeld om de reacties van de begeleidende 
moeders, die gruwen van die wriemelende beestjes. 
Maar hoewel de “stadmutsen” terugdeinzen als ze 
voor het eerst een waterkever zien waarvan ze 
denken dat het een kakkerlak is, zijn ze net als de 
kinderen uiteindelijk toch vaak verrast en 
gefascineerd door wat er allemaal te ontdekken is.”  
Diezelfde klik is er als scholen het Jan Verwey 
Centrum bezoeken. Annet: “Als ze horen dat we 
braakballen gaan pluizen is de eerste reactie vaak: 
‘de kots van een uil, wat vies!’ En hoewel je soms 
een groep gilmeiden hebt die met de pink omhoog 
blijven zitten, zijn de meeste kinderen heel 
enthousiast. Aan het eind zijn er altijd een paar niet 
weg te slaan; die gaan met een zakje botjes naar 
huis. Kijk, dat is leuk. Je wekt de interesse voor de 
natuur en geeft ze een andere kijk. Ik zie het bij mijn 
eigen kinderen. Die zijn veel alerter en zien veel 
meer in de natuur. Je moet er gewoon oog voor 
hebben en dat proberen we te bereiken met de 
Educatieve Werkgroep.” 
Ook vrijwilliger worden? 
 
Ook interesse om een keer te helpen met een 
scholenbezoek of een excursie? Neem dan contact 
op met Nel Nooijen (telefoon 071-3611347). 
Interesse en enige kennis van de natuur is gewenst 
en natuurlijk moet je het leuk vinden met kinderen 
op te trekken. 
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Verrassende flora in nieuwe duinen langs de Noordwijkse boulevard 
 

Jelle van Dijk 
 
Inleiding 
In juli 2005 werd de plantengroei langs de 
Koningin Wilhelmina boulevard (KW boulevard) 
geïnventariseerd. Zo werd vastgelegd wat hier 
groeide voordat de werkzaamheden voor de 
kustversterking begonnen. In de tweede helft van 
juli en in begin september 2008 werd weer een 
volledige inventarisatie van de plantengroei 
uitgevoerd, maar nu in de brede duinstrook die 
dankzij de kustversterking was ontstaan. Hieronder 
wordt ingegaan op de ontwikkeling van de 
vegetatie in dit nieuwe gebied. Belangstellenden 
kunnen het excelbestand per e-mail toegestuurd 
krijgen. Hierin worden alle gevonden soorten (110) 
genoemd met vermelding van de trajecten waarin 
deze soorten werden aangetroffen. Een 
vergelijking met de inventarisatie van 2005 wordt 
in deze bijdrage nog niet gemaakt. 
 
Kustversterking 
In de periode september 2007 – maart 2008 werd 
voor de kust van Noordwijk een kustversterkings-
project uitgevoerd. De smalle duinenrij voor de 
KW boulevard werd afgegraven om plaats te 
maken voor een brede dijk.  
Deze met stenen beklede dijk loopt van de 
appartementengebouwen van Huis ter Duin aan de 
zuidzijde tot dichtbij afrit 20 aan de noordzijde. De 
dijk werd afgedekt met een laag zand. Aan de 
zeezijde van de dijk werden een nieuwe duinstrook 
van ruim 50 meter breed en een nieuw strand 
opgespoten. Deze zeewaartse uitstulping voor de 
KW boulevard sluit in noordelijke en zuidelijke 
richting aan op het bestaande strand door middel 
van geleidelijk smaller wordende duinstroken met 
een lengte van ongeveer een kilometer. 
 
Zaadbank 
Op advies van de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk besloot het 
Hoogheemraadschap van Rijnland om de 
bovenlaag van de bestaande duinstrook op te slaan 
met het doel deze zaadbank later terug te brengen 
in de nieuwe duinstrook. Hierbij speelde vooral het 
behoud van de Blauwe zeedistel, een beschermde 
soort in de Flora- en Faunawet, een belangrijke rol. 
Besloten werd deze zaadbank op te slaan op het 
strand bij afrit 22. Dat dit een slechte keus is – in 
het verleden vond juist hier regelmatig sterke 
duinafslag plaats – bleek al op 11 november 2007. 
Door een combinatie van springvloed en NW-
storm werd meteen al meer dan de helft 

weggespoeld. De aanleg van een zanddijkje baatte 
niet meer en bij de stormen die snel hierna volgden 
verdween het overgrote deel van het restant, 
waardoor niet meer dan ongeveer een vijfde deel 
restte. Dit werd later met behulp van een zware 
machine hogerop gebracht tot zelfs over de 
afrastering van de zeereep. 
 
Na voltooiing van de zandsuppletie en de 
vormgeving van de zandmassa’s door bulldozers 
werd het restant van de zaadbank op enkele 
plekken voor de KW boulevard uitgestrooid. 
Hierna werd het aanplanten van helm, gestoken in 
de duinen ten noorden en ten zuiden van 
Noordwijk, voltooid. De heer Zeeman van het 
Hoogheemraadschap toonde mij in maart 2008 de 
plaatsen waar deze grond gedeponeerd was. 
 

 
Restant van de zaadbank wordt hogerop gewerkt, december 
2007. foto: Jelle van Dijk 
 
Eerste ontwikkelingen 
Het volgen van de vegetatie op een braakliggend 
terrein is altijd een spannende aangelegenheid. In 
het geval van de nieuwe Noordwijkse kustduinen 
wordt daar nog een extra element aan toegevoegd. 
Het opgespoten zand komt van de zeebodem en 
bevat gegarandeerd geen zaden.  
Wat hier het eerste jaar opslaat, kan afkomstig zijn 
van: 
 

- zaad in het restant van de terug gebrachte 
zaadbank 

- zaad dat meegekomen is met de duizenden 
helmplanten 

- zaad dat in het voorjaar is ingewaaid 
vanuit de aangrenzende zeeduinen. 

 
Al na enkele weken werd duidelijk dat één soort 
optimaal profiteerde van de nieuwe situatie: 
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Zeeraket. Deze plant is goed aangepast aan het 
leven in stuivend zand door middel van ronde,  
vettige bladeren. In een voorjaar met veel regen 
kiemen de zaden massaal. In zulke jaren kan het 
hogere deel van het strand geheel lila gekleurd 
worden door duizenden planten van de Zeeraket.  
 

 
Zeeraket, sept. 2008.  foto: Jelle van Dijk 
 
Voor de KW boulevard was goed te zien waar de 
restanten van de zaadbank waren gedeponeerd. 
Hier waren hele velden met Zeeraket te zien. Ook 
was de Helm hier opvallend beter aangeslagen 
(groener) dan in de delen waar geen zand van 
elders was opgebracht. Na de eerste flinke 
regenbuien, die helaas wat lang op zich lieten 
wachten, kleurde ook de overige helmaanplant wat 
groener. Dit heeft vermoedelijk te maken met het 
zout dat nog in het opgespoten zand zat. Direct na 
het opspuiten werd er namelijk Helm ingeplant. 
Pas toen de eerste zware regenbuien voor zoet 
water in de bovenste bodemlaag hadden gezorgd, 
sloeg de Helm op de meeste plaatsen goed aan. Op 
enkele plaatsen was de Helm helaas al afgestorven.  
 
De tweede opvallende soort is de Melganzevoet. 
Deze soort is wellicht het meest voorkomende 
‘onkruid’ ter wereld. Overal waar met grond wordt 
gewerkt slaat deze plant in grote aantallen op. In de 
bollenteelt staat deze plant bekend als ‘meelboom’, 
omdat ze kunnen uitgroeien tot bijna een meter 
hoge planten. Deze planten produceren bijzonder 
veel zaad dat tientallen jaren kiemkrachtig blijft. 
Bovendien kan zo’n zaadje in korte tijd uitgroeien 
tot een bloeiende plant die snel vele duizenden 
zaadjes produceert. Kortom overal ligt wel zaad 
van de Melganzevoet.  
Een beetje beweging in de grond gecombineerd 
met goede lichtomstandigheden (braakliggend 
land) is voldoende om de Melganzevoet te laten 
verschijnen. Gelet op de ruime verspreiding van 
deze soort in de nieuwe duinen zijn deze planten 
hoogstwaarschijnlijk hier ook gekomen met het 
aanplanten van de Helm.  

Blauwe zeedistel 
Langs de KW boulevard kwamen enkele Blauwe 
zeedistels in bloei. Bij de aanleg van de dijk en het 
plaatsen van de afrastering langs de KW boulevard 
is indertijd niet al het zand langs de trottoirband 
weggeschept. In dit zand zijn worteldelen 
overgebleven van waaruit nu bloeiende planten 
zijn gegroeid. 
In de echt nieuwe duinen is dit jaar geen enkele 
bloeiende Blauwe zeedistel te zien. Dat zal 
vermoedelijk volgend jaar anders zijn. Vrijwel 
onzichtbaar voor de wandelaars over de paadjes 
staan verspreid in de nieuwe duinen enkele 
honderden zeedisteltjes. 
 

 
Kiemplant van de Blauwe zeedistel in de nieuwe duinen, juni 
2008.  foto: Jelle van Dijk 
 
Blauwe zeedistel is een tweejarige plant. Na het 
kiemen van het zaad volgt dus nog geen bloei. Of  
de kiemplant zal uitgroeien tot een bloeiend 
exemplaar hangt onder andere af van de 
voedselrijkdom in de bodem. Deze soort profiteert 
graag van afgestorven plantendelen in de bodem 
zoals afgestorven Helm. Omdat de bodem nog 
bijzonder voedselarm is, zal de bloei wellicht 
volgend jaar minder uitbundig zijn dan vroeger na 
het ‘afschuiven’ van de zeereep. 
Ook voor de zeedistel geldt dat de kiemplanten 
vrijwel overal in de nieuwe duinstrook zijn te 
vinden. Dit wijst er op dat ook dit zaad met de 
helmaanplant is meegekomen. Ook mag worden 
aangenomen dat in het vroege voorjaar nog zaad is 
ingewaaid vanuit groeiplaatsen in de bestaande 
zeereep.  
 
Grond van elders 
Behalve zand uit zee is op twee plaatsen ook zand 
van elders aangevoerd. Dat is goed te zien aan 
plantensoorten die hier wel en elders niet te vinden 
zijn. De eerste plek betreft de zuidzijde van de 
brede strandafrit bij de vuurtoren. Bij het 
aanbrengen van de zware betonplaten bleek 
waarschijnlijk dat enkele platen aan de zuidrand te 
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weinig ondersteuning kregen. Vermoedelijk is 
hierna op bescheiden schaal duinzand van elders 
aangevoerd. De vegetatie wordt hier gekenmerkt 
door soorten die in juli nog niet elders werden 
aangetroffen zoals Hopklaver, Smalle weegbree, 
Wilde peen, Duizendblad, Akkerkool, Harig 
wilgenroosje, Gewone rolklaver, Gele 
honingklaver en Bijvoet. Bij het onderzoek op 5 
september bleken sommige soorten zich ook op 
andere plaatsen gevestigd te hebben. 
De tweede plaats met ‘vreemd’ zand betreft de 
strook voor hotel Huis ter Duin. Na voltooiing van 
de kustversterking is men direct begonnen met de 
bouw van een enorme parkeerkelder aan de 
landzijde van het hotel. Het overtollige zand is aan 
de zeezijde gestort en omgevormd tot een nieuw 
duin, Hierin zijn enkele paden aangelegd en ook de 
landingsplaats voor de helikopter heeft hier een 
nieuwe plaats gekregen.  Soorten die zijn meegelift 
met deze zandverplaatsing zijn bijvoorbeeld 
Zandzegge, Wondklaver, Duindoorn, Heermoes, 
Zilverschoon en Gewone rolklaver. Waarschijnlijk 
zullen hier volgend jaar nog wel meer soorten 
opslaan. Wel moet worden bedacht dat de 
bovenlaag vooral bestond uit de midget-golfbaan 
die hier lag en dat deze bovenlaag als eerste werd 
gestort en later door grote hoeveelheden wit zand 
werd overdekt. 
Het derde gebied met een enigszins afwijkende 
plantengroei is natuurlijk de smalle strook langs 
het trottoir van de KW boulevard. Hier is wat 
grond met zaad van voor de werkzaamheden 
blijven liggen wat zoals al eerder werd opgemerkt, 
bloeiende planten van de Blauwe zeedistel heeft 
opgeleverd. In augustus werden bloemen 
aangetroffen in de onbekende plant die langs de 
trottoirband bij het begin van het duinpad was 
aangetroffen. Het bleek om Maxixe (Cucumis 
anguria) te gaan. Deze plant is nauw verwant aan 
de Komkommer en is oorspronkelijk afkomstig uit 
Afrika en wordt veel geteeld in Brazilië. 
 
Opvallende vestigingen 
Behalve de eerder genoemde soorten Zeeraket, 
Melganzevoet en Blauwe zeedistel, zijn er nog 
meer soorten die verrassend ruim verspreid blijken 
te zijn. Ook van deze soorten mag worden 
aangenomen dat vooral de helmaanplant dienstig 
bij de verspreiding is geweest. 
In de Noordwijkse duinen, met name in de 
Coepelduinen, is de Duinaveruit een opvallende 
verschijning. Vermoedelijk is deze soort als 
zandbinder in het begin van de twintigste eeuw in 
ons land ingevoerd. De gevonden planten waren 
nog zeer klein, maar zullen de komende jaren 
ongetwijfeld uitgroeien tot forse, diepwortelende 
pollen. 

Vrijwel overal werd ook Grote zandkool 
aangetroffen, in veel gevallen volop bloeiend. 
Deze soort was voor het begin van de 
werkzaamheden zeer talrijk langs de boulevard en 
bij de strandafritten. Naar verwachting zal deze 
soort nog sterk toenemen. 
Een bekende soort van de zeereep is de 
Akkermelkdistel (var. maritimus). Evenals de 
zeedistel komt deze plant pas in bloei bij 
voldoende voedingsstoffen in de bodem zoals 
afgestorven worteldelen van andere planten. Het 
gaat dan ook nu vrijwel uitsluitend om 
bladrozetten. Alleen op plaatsen met ‘ander zand’ 
zijn bloeiende planten te vinden. 
In de nieuwe duinen werden al drie soorten 
gevonden die kenmerkend zijn voor open 
stuifzandgebieden in het kustgebied: Stekend 
loogkruid, Zacht loogkruid en Smal vlieszaad. 
Na de bloei sterft de wortel snel af, waarna de 
bolvormige plant door de wind aan de rol gaat en 
onderweg het zaad laat vallen. Te verwachten is 
dat deze ‘steppenrollers’ volgend jaar een stuk 
talrijker zullen zijn. 
Op veel plaatsen was ook het Bezemkruiskruid te 
vinden.  Deze soort, oorspronkelijk afkomstig uit 
zuidelijke Afrika, is een nieuwkomer in de 
Nederlandse flora. Bij Noordwijk werd deze soort 
voor het eerst begin jaren negentig aangetroffen. 
Nu staat het Bezemkruiskruid overal op zandige 
plaatsen zoals langs duinpaden, snelwegen en 
spoorlijnen. Vooral de verspreiding langs 
autosnelwegen in West-Europa is opvallend. 
Vanwege het wegenzout kunnen maar weinig 
soorten zich goed ontwikkelen in de stroken die 
direct aan het asfalt grenzen. Het Bezemkruiskruid 
heeft daar blijkbaar geen last van want van juli tot 
ver in het najaar worden de bermen lichtgeel 
gekleurd. Voor de werkzaamheden voor de KW 
boulevard begonnen kwam deze soort overigens 
hier nog niet voor.  

 
Strandmelde(l) en Melganzevoet(r), september 2008. 
 foto: Joost Bouwmeester  
In de nieuwe duinen werd ook op meerdere 
plaatsen de Strandmelde aangetroffen. Deze soort 
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is talrijk in het Waddengebied en Deltagebied 
langs de rand van kwelders en schorren, maar 
ontbreekt langs de kust tussen Hoek van Holland 
en Den Helder vrijwel geheel.  
Bij het onderzoek op 5 september bleken al heel 
wat kiemplanten van Rimpelroos en Dauwbraam 
aanwezig te zijn. Beide soorten zullen zich naar 
verwachting de komende jaren sterk uitbreiden. Op 
die datum werden ook drie zeldzame soorten 
aangetroffen: Gele hoornpapaver, Bilzenkruid en 
Zandvarkensgras. De eerste soort wordt een 
enkele keer in de zeereep en op de steenglooiing 
van de Katwijkse Uitwatering aangetroffen. 
Bilzenkruid is in het verleden enkele keren op 
bouwterreinen aangetroffen. De derde soort is in 
onze omgeving alleen bekend van de Katwijkse 
Uitwatering. 
 

 
Gele hoornpapaver, sept. 2008. foto: Joost Bouwmeester 
 
Gelukkig is ook de Zeewinde weer teruggekeerd. 
Voor de KW-boulevard werden enkele 
kiemplanten ontdekt en rond de nieuwe 

helikopterlandingsplaats van Huis ter Duin heeft 
zich een fraaie begroeiing van deze soort 
ontwikkeld. 
 
Conclusie 
Enkele maanden na voltooiing van de 
werkzaamheden kan worden vastgesteld dat in de 
nieuwe duinen voor de KW boulevard van 
Noordwijk een natuurlijke plantengroei op gang is 
gekomen. In totaal werden hier in 2008  110 
soorten aangetroffen. Het aanplanten van Helm, 
gestoken in de nabijgelegen duinen, heeft er toe 
geleid dat zich veel plantensoorten hebben 
gevestigd die van nature in de zeereep thuishoren. 
Verwacht mag worden dat nog andere soorten zich 
hier zullen vestigen als de huidige begroeiing zich 
verder ontwikkelt en voor meer beschutting in dit 
dynamische milieu zal zorgen.  
Hoewel een groot deel van de zaadbank was 
weggespoeld en wellicht de minst interessante 
delen gespaard bleven, is toch duidelijk te zien 
waar deze grond is gestort. Bij vergelijkbare 
projecten in de nabije toekomst (kustversterking 
Katwijk) verdient het aanbeveling ook daar de 
bovenlaag van de zeereep af te graven, op te slaan 
en terug te brengen.  
De ontwikkeling tot nu toe maakt in ieder geval 
wel duidelijk dat het een goed besluit is geweest 
om in de nieuwe duinen geen zaadmengsels van 
elders uit te strooien. Nu is te zien dat het gebied 
op natuurlijke wijze begroeid raakt, waarbij 
iedereen kan waarnemen hoe de vegetatie zich 
onder invloed van wind, zout- en zandtransport 
verder ontwikkelt. Ongetwijfeld zal ook in 2009 
een boeiende ontwikkeling te zien zijn. 

 
 

EXCURSIEWEEKEND OP VLIELAND 
 
Koene Vegter 
In een onlangs verschenen column in de 
Volkskrant beschrijft Kader Abdolah zijn eerste 
bezoek aan Vlieland, waar hij van de boot 
onverwacht in een vergaan sprookje meent te 
stappen en waar een deel van de mens naar zijn 
mening nog oer en oud is gebleven. Hij noemt het 
een gelukseiland, waar je eigenlijk heen gaat om 
niets te doen, om je helemaal aan te stilte over te 
geven. 
Of iedereen het hier volledig mee eens zal zijn, kan 
ik niet bevroeden, maar zeker is het zo, dat 
Vlieland ook bij de leden van de Vereniging voor 
Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk – 
kortweg VNVN – tot de meer favoriete  
 

 
Het basaltgroepje. foto: Koene Vegter 
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bestemmingen wordt gerekend, waar eens in de 
twee jaar naar wordt afgereisd. De één noemt het 
een waddenweekend, misschien meer vanuit de 
optiek van ontspanning en relaxen, de ander houdt 
het op een waddenexcursie, waarbij actief op 
onderzoek wordt uitgegaan naar allerlei aspecten 
van de natuur. 
In de praktijk is een afwisseling natuurlijk het 
mooiste en het weekend van 19 tot 21 september 
2008 bood daartoe aan 28 Vlielandgangers met 
veel zon, weinig wind en talloze waarnemingen - 
in totaal 101 vogelsoorten - ook volop gelegenheid. 
Vanuit ons traditionele onderkomen,  Twest Endt 
aan het einde van de Dorpsstraat, werd 
zaterdagochtend de al even traditionele tocht 
richting het Posthuys ondernomen. Dichtbij huis 
bood het wad al een schitterende zonsopgang, die 
gepaard ging met de melancholieke klaagzang van 
Wulpen en het energieke geschetter van 
Scholeksters. Ietsje verder ontdekte Jan Jacobs 
tussen een aantal Kraaien een tweetal Roeken; 
beslist geen alledaagse verschijning op de wadden. 
Eenmaal bij het Posthuys aangekomen bestaat er, 
naast uiteraard het nuttigen van appeltaart met 
cranberrysaus, de mogelijkheid om links over het 
Posthuiswad uit te kijken en rechts over de 
Kroon’s polders.  
Bij de eerste polder werden we gelijk al 
verwelkomd door zachte ping-pinggeluiden van 
enkele ronddartelende Baardmannetjes en het 
scherpe gekras van een wegschietende Waterral.  

De dode Tapuit.   foto: Koene Vegter  
Ook werden we door enkele leden van de 
vogelwerkgroep Driebergen-Zeist geattendeerd op 
een verdekt in het struweel opgestelde IJsvogel, die 
met de telescoop echter goed te zien viel en 
vervolgens ook met het blote oog, toen hij als een 
prachtige azuurblauwe schicht even op en neer 
vloog naar een slootje dichtbij. Wat inmiddels ook 
begon op te vallen, was het vrijwel ontbreken van 
kiekendieven. Uiteindelijk werd slechts twee keer 
in de verte een Bruine Kiekendief gesignaleerd. D 
één weet dit aan geringe trek en de ander aan het 
oprukken van de Havik. En inderdaad verscheen al 
gauw, als om dit laatste te staven, een Havik op het 
toneel die al voortjagend voor grote opwinding 
zorgde onder de aanwezige eenden en steltlopers. 
Zo konden wij een prachtige wolk Kluten zien 

opstijgen en ook een groot aantal Lepelaars, zo’n 
180 in getal. Verder lopend over het pad tussen 
wad en polder werden wij aangenaam begeleid 
door heen en weer springende Tapuiten die het 
gemis aan kiekendieven weer enigszins goed 
maakten. Inmiddels kwamen bij opkomend water 
niet alleen de Bergeenden, Rosse Grutto’s en 
Tureluurs dichterbij, maar ook het kleinere spul 
zoals Bontbekplevieren en zowel Bonte als Kleine 
Strandlopers, die nu eens goed met elkaar te 
vergelijken vielen. Een overvliegende Zwarte 
Ruiter en een dito Regenwulp werden door kenners 
als Wim Baalbergen en Hein Verkade, haarfijn op 
geluid gedetermineerd. Diezelfde kenners 
bestempelden grote aantallen, steeds van formatie 
veranderende zwarte stipjes over de horizon tot 
waarschijnlijk meer dan tienduizend Kanoeten.  
Dat telt tenminste aan op je waarnemings-
formulier. 

 
De dode Bruinvis.   foto: Wim Kuijper  
 
Weer terug baarde Wim Kuijper, normaal toch 
bezig met plantkundig onderzoek, opzien met de 
vondst van een dode Bruinvis (laten liggen), een 
dode Tapuit (meegenomen) en de schedel van naar 
alle waarschijnlijkheid een Rosse Grutto. 
 

 
Het eetgroepje  foto: Koene Vegter 
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Als historisch novum kon de traditionele 
macaronimaaltijd, deze keer bereid door Ger 
Baalbergen en Jaap Eisenga, buiten worden 
genuttigd, waarna het al snel tijd werd voor de al 
even traditionele waddenquiz, deze keer met 
humor en verve gebracht door Fred Leenart en Jan 
Jacobs.  
Naast het beantwoorden van een flink aantal, in de 
ogen van schrijver dezes min of meer onmogelijke 
vragen, werd er gelukkig ook een beroep gedaan 
op de creativiteit van de leden, die zich daarbij 
konden uitleven op het bedenken van een gedicht 
bij een vogelcartoon uit het Waddenbulletin.  
 

 
Bron: Waddenbulletin 2004 
 
Uiteindelijk bleken Ruurd Eisenga en John Stigters 
de beste allrounders en daarmee gelijk ook de 
organisatoren van de quiz voor volgend jaar. 
 
De winnende groep maakte het volgende gedicht. 
 
De geldkraanvogel 
 
Hoe boor je goed milieubewust 
aan onze mooie waddenkust? 
Maak je expres een te groot gat, 
is dat de ondergang van het wad! 
Maar hou je dus zo’n gaatje klein, 
dan moet er toch een vogel zijn 
Wiens bek zo goed is uitgerust, 
dat het graag gas en olie lust. 
 

Rond het middernachtelijk uur werd nog gezongen 
voor de traditioneel tijdens het waddenweekend 
jarige Jenny Deelder, die daarbij als geschenk 
onder een groot aantal cranberry’s werd bedolven. 
De enigszins bewolkte zondag werd meestal 
rustiger doorgebracht, behalve dan door Wim 
Plaatzer, die er zo’n 20 km hard tegenaan ging als 
voorbereiding op de marathon van New York dit 
najaar. Meer gezapig trokken anderen naar haven, 
strand, duin of wad. Ook nu nog een aantal nieuwe 
waarnemingen zoals een Bonte en een Grauwe 
Vliegenvanger.  
Op een paal in de verte zat geen Buizerd of Valk 
maar een juveniele Havik en bij een steil wandje in 
de polder had een IJsvogel een perfect broedplekje 
gevonden, waar het voer als vanzelf langs kwam.  
Een vermeende Geoorde Fuut bleek na langdurige 
beschouwing toch een Dodaars en de speurtocht 
naar een gesignaleerde Bladkoning bleef zonder 
resultaat. 
 
 

 
Gekraagde Roodstaat in goede handen.  foto: Koene Vegter 
 
Pauze bij het Posthuys leverde nog wel de licht 
zwalkende aanvlucht van een Gekraagde 
Roodstaart op, die er uiteindelijk voor koos maar 
op de schouder van deze schrijver te landen, 
waarna Hein Verkade hem nog even behoedzaam 
kon vastpakken om aan het verbaasde publiek zijn 
prachtige oranjerode staart te tonen.  
 
Met dit feestelijk slotakkoord kon iedereen 
tevreden huiswaarts keren met het prettige 
vooruitzicht dat er volgend jaar september weer 
een waddenweekend wordt georganiseerd, 
vermoedelijk op Schiermonnikoog.  
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Leeuwenhorst zonder grasland? 
 
Jelle van Dijk 
 
Inleiding 
In de komende jaren zal er heel wat in onze 
omgeving veranderen. De gemeente Noordwijk 
heeft onlangs de nota  Ruimtelijke Structuurvisie 
Noordwijk 2030 uitgebracht. Op korte termijn wil 
de gemeente Noordwijk beginnen met de aanleg 
van twee nieuwe woonwijken: Offem-Zuid en 
Bronsgeest.  
Ten zuiden van Offem gaat het om een nogal 
rommelig gebied met volkstuinen, paardenweitjes, 
verspreid liggende glastuinbouw en enkele 
bollenvelden. Bij de wijk Bronsgeest, straks 
gelegen tussen Gooweg en Bronsgeesterweg, gaat 
het om eersteklas bollengrond, geschikt voor de 
teelt van hyacinten. Bij het noemen van “eersteklas 
bollengrond” valt tegenwoordig direct het woord 
“compensatie”.  
Dit houdt in dat elders nieuwe bollenvelden van 
gelijke omvang en kwaliteit moeten worden 
aangelegd. Ook andere gemeenten hebben plannen 
ontwikkeld waarbij eersteklas bollengrond 
gecompenseerd zal moeten worden. De Greenport 
Ontwikkelings Maatschappij (in oprichting) heeft 
onlangs een uitvoerige lijst met projecten 
opgesteld. Hierop staan ook projecten waarbij 
grasland zal worden omgezet in bollengrond. Zo 
wordt bijvoorbeeld het graslandperceel in het 
Langeveld in dit verband genoemd. De 
belangrijkste locatie is evenwel het grasland van 
Klein en Oud Leeuwenhorst. 
 
Compensatie bollengrond 
Het plan om de woonwijk Bronsgeest te bouwen is 
nieuw leven ingeblazen door de afspraken in het 
kader van de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-
Bollenstreek (2006). Hierin werd de opdracht van 
de minister van VROM uitgewerkt om in de regio 
een flink aantal extra woningen te bouwen.  
Omstreeks dezelfde tijd had de provincie Zuid-
Holland, mede op verzoek van de 
brancheorganisaties, bepaald dat bij uitbreiding 
van woonwijken en bedrijventerreinen op 
bollengrond de verloren oppervlakte elders 
gecompenseerd moet worden. Omdat het college 
van Gedeputeerde Staten wel zag dat dit de nodige 
problemen zou geven, werd een commissie 
ingesteld die moest onderzoeken hoe en waar de 
compensatie gerealiseerd kon worden.  
In februari 2007 presenteerde de commissie 
Heijkoop het rapport Compensatie Bollengronden 
aanvullend onderzoek. Hierin worden drie 
mogelijkheden genoemd: 

- eerste voorkeur: het opruimen van paar-
denweitjes, oude kassen en rommelterreinen. 
De commissie geeft aan dat hiermee 180-200 
ha geschikt voor bollenteelt gemaakt kan 
worden. 

- tweede voorkeur: omspuiten van de volgende 
graslanden: De Blink, Paardenkerkhof en 
Leeuwenhorst (samen 70 ha) 

- derde voorkeur: opwaarderen van tweedeklas 
bollengrond tot eersteklas bollengrond. 

Bij de behandeling van deze belangrijke nota in de 
Provinciale Staten werd het amendement 
Ouwehand aangenomen waarin werd bepaald dat 
de waardevolle graslanden buiten deze regeling 
zouden vallen. Hiermee waren de belangrijkste 
graslanden, de zogenaamde A+ graslanden, in de 
regio voorlopig veilig gesteld. 
 
Regionale aanpak 
In de Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 is 
te lezen dat het probleem van de compensatie 
regionaal zal worden opgelost. Tijdens de 
bespreking van deze nota in de commissie “Ruimte 
en Bereikbaarheid” (11-09-2008) deelde 
wethouder Van Rijnberk mee dat de compensatie 
voor de wijk Bronsgeest geen problemen zou 
opleveren omdat op Leeuwenhorst 17 ha grasland 
in bollengrond kon worden omgezet. 
Een dag eerder was de compensatie ook onderwerp 
van gesprek geweest bij de presentatie van de 
toekomstplannen voor de gehele regio, samengevat 
in het rapport Ruimtelijk Streefbeeld 2030 
(Greenport Duin- en Bollenstreek). Hier werd 
gezegd dat de wethouder van Noordwijkerhout 
goede mogelijkheden zag om al het grasland van 
Klein en Oud Leeuwenhorst om te zetten in 
bollengrond..  
Ook al zou het de gemeente Noordwijk lukken om 
aan de compensatieverplichting te voldoen door 
elders een oplossing te vinden (bijv. in De Klei), 
dan nog blijft de druk vanuit de andere gemeenten 
groot. Realisering van veel projecten hangt 
namelijk af van het vinden van voldoende 
compensatie.  
 
Standpunt MODB 
In de zienswijze die het Milieu Overleg Duin- en 
Bollenstreek (MODB), het samenwerkingsverband 
van de natuur- en leefbaarheidsverenigingen in de 
regio, als reactie op het ‘compensatierapport’ naar 
het college van Gedeputeerde Staten stuurde, werd 
allereerst benadrukt dat de graslanden in de 
strandvlaktes het meest oorspronkelijke deel van 
de Bollenstreek vormen. Tot begin jaren zestig van 
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de vorige eeuw waren bollenvelden alleen op de 
afgegraven strandwallen te vinden. Hierna begon 
het omspuiten van de graslanden in de 
strandvlaktes. Slechts op twee plaatsen is de 
cultuur-historisch zo belangrijke combinatie van 
strandwal en aangrenzende strandvlakte met 
grasland nog zichtbaar: Keukenhof en 
Leeuwenhorst.  
Als alternatief voor de graslanden van 
Leeuwenhorst werden door het MODB diverse 
andere locaties genoemd die zowel voor 
weidevogels als voor de cultuurhistorie van 
geringe betekenis zijn. Hierbij werd onder andere 
het noordoostelijke deel van de Roodemolenpolder 
tussen Sassenheim en Voorhout genoemd. Als 
laatste punt wees het MODB er op dat er wel 
compensatie verplicht wordt gesteld als er 
bollengrond door huizenbouw verloren gaat, maar 
niet als een individuele kweker besluit geen bollen 
meer te telen, maar over te stappen op bijvoorbeeld 
vaste planten.  
 
Grasland op landgoed Keukenhof 
In het najaar van 2008 heeft een stuk grasland op 
landgoed Keukenhof nogal de aandacht getrokken. 
Het bestuur van de bloemententoonstelling wil het 
parkeerterrein aan de oostzijde flink uitbreiden 
waardoor ook op topdagen alle auto’s en 
touringcars op één locatie geparkeerd kunnen 
worden. Omdat hiermee een flink stuk bollengrond 
gemoeid is, moet elders nieuwe bollengrond 
worden verworven. Daarvoor werd eerst het meest 
noordelijk gelegen grasland op het landgoed 
aangewezen. Na protesten van het MODB en het 
Cultuur-Historisch Genootschap (CHG) werd dit 
plan ingetrokken. Hierna kwam stichting 
Keukenhof met het plan om de bestaande 
‘overloop parkeerplaats’ aan de Loosterweg om te 
vormen tot bollengrond. De bodem van dit 
grasland is verstevigd met puin en gatenstenen. Op 
topdagen staan er honderden auto’s. In de rest van 
het jaar lopen hier koeien en schapen en zijn de 
stenen niet zichtbaar. Op 15 oktober 2008 hebben 
Provinciale Staten laten weten dat dit grasland niet 
mag worden omgevormd tot een bollenveld. 
Hierbij speelde mee dat dit grasland een 
onlosmakelijk deel is van het cultuur-historisch 
gegroeide landschap van bossen op de strandwal 
met weilanden en hakhoutbossen in de 
strandvlakte. Bovendien ligt het beoogde grasland 
in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 
(PEHS). Alleen bij zwaarwegende argumenten 
mag in een PEHS-gebied een functiewijziging 
plaats vinden. 
Het standpunt van Provinciale Staten ten aanzien 
van het grasland van de Keukenhof biedt wellicht 
perspectief ten aanzien van het grasland van 

Leeuwenhorst. Ook hier gaat het immers om een 
nog intacte overgang van strandwal naar 
strandvlakte. Bovendien maakt al het grasland van 
Klein Leeuwenhorst (het stuk ten oosten van het 
landhuis) deel uit van de PEHS. Voor het grasland 
van Oud Leeuwenhorst geldt dit maar ten dele. 
 
Korte geschiedenis van Oud Leeuwenhorst 
De geschiedenis van Oud Leeuwenhorst begint in 
1261 als op een hoger gelegen zandopduiking (een 
zogenaamde horst) aan een waterloop (Leede) een 
nonnenklooster voor adellijke dames wordt 
gesticht. De naam Leeuwenhorst heeft dus niets 
met leeuwen te maken, maar duidt op deze hogere 
standplaats bij een waterloop. In het klooster was 
plaats voor ongeveer 30 nonnen uit de 
voornaamste families van Holland. In de zestiende 
eeuw nam mede door de Reformatie de betekenis 
van het klooster af. In 1573 werd vrijwel alles 
gesloopt vanwege het beleg van Leiden.  
Hierna kwam de voormalige abdij in handen van 
de Hollandse Ridderschap. De woning van de 
rentmeester werd uitgebouwd tot een herenhuis dat 
vervolgens verhuurd werd aan burgers die in 
goeden doen waren geraakt. De bekendste van hen 
was Gaspar Fagel, raadpensionaris van Holland en 
West-Friesland van1672 tot 1688. Hij was zeer 
bevriend met stadhouder-koning Willem III. Op 
Leeuwenhorst legde Fagel prachtige tuinen aan en 
ook kweekte hij tropische gewassen. Na zijn dood 
in 1688 werden vrijwel al zijn planten en zijn 
herbarium naar Engeland verscheept. 
In de tijd van de Franse overheersing werden alle 
bezittingen van de Ridderschap verkocht. 
Leeuwenhorst kwam in handen van  Johan 
Valckenaer die kort daarvoor op Dijkenburg was 
gaan wonen. Valckenaer liet vrijwel alles wat er 
nog van de abdij restte met de grond gelijk maken. 
Bovendien gaf hij opdracht om ook de 
fundamenten van kerk en klooster uit te graven om 
met het materiaal wegen te verharden. Na zijn 
plotselinge vertrek in 1805 kwam Leeuwenhorst in 
handen van de familie Hoog. Momenteel zijn Klein 
en Oud Leeuwenhorst eigendom van mevr. A.A.C. 
gravin van den Bosch – barones van Heeckeren 
van Brandenburg.  
 
Wat herinnert op Oud Leeuwenhorst nog aan het 
verleden? 
De belangrijkste herinnering aan het verleden is 
het landschap zoals het er nog steeds bij ligt. Wie 
een luchtfoto op Google Earth bekijkt ziet bijna 
een kopie van oude kaarten uit de zeventiende 
eeuw voor zich. Nog steeds is te midden van de 
graslanden de ‘horst’ te zien waar vroeger de 
kloostergebouwen lagen. Ook zijn de oprijlaan 
naar de Leeweg en de (nu afgesloten) oprijlaan 
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vanaf de Leidse Trekvaart nog steeds op dezelfde 
plaats terug te vinden. Op de luchtfoto’s is ook het 
vierkante terreintje tussen de boerderij en de vaart 
te zien. Dit is de vroegere sloot die een van de 
tuinen van Gaspar Fagel omsloot! Ook de 
Fagelsloot, dikwijls ook Vogelsloot genoemd, 
herinnert nog aan die tijd. Gaan we vanaf de 
Leeweg de oprijlaan in dan zien we links eerst het 
jachthuis met de blauwwitte luiken dat al 
generaties lang door de familie Klinkenberg wordt 
bewoond.  

 
Maandagse Wetering.  foto: Jelle van Dijk 
 
Na enkele honderden meters zien we aan 
weerszijden een brede sloot. Dit is dezelfde 
Maandagsche Wetering die meer zuidelijk langs de 
N206 in de richting van Katwijk loopt en ook in 
Noordwijkerhout nog is aan te wijzen. Als deze 
waterloop is gepasseerd staan we op het vroegere 
abdijterrein. Kerk en klooster stonden 
vermoedelijk op de plaats waar nu aan de 
rechterkant de boerderij Oud Leeuwenhorst uit 
1873 staat. De weg naar links volgend komen we 
op het erf  waar het enige gebouw te vinden is dat 
aan de slopershand is ontsnapt. Het gaat om de 
lage schuur met stenen steunberen. Het is de oude 
vleeshal van de abdij, vermoedelijk gebouwd in de 
tweede helft van de vijftiende eeuw. Muurwerk en 
dakspanten stammen nog uit de bouwtijd! 
 
Natuurwaarden van Oud Leeuwenhorst 
Bij het grasland van Klein Leeuwenhorst gaat het 
voornamelijk om landschappelijke waarden zoals 
de overgang van strandwal naar strandvlakte met 
watergangen en bossingels. Oud Leeuwenhorst 
heeft bovendien grote betekenis vanwege de eerder 
genoemde geschiedkundige waarden, maar ook 
vanwege de aardkundige en natuurhistorische 
waarden.  
Wat de bodemstructuur betreft is dit een bijzonder 
gebied. Hier is nog  een gecompliceerd 
bodemprofiel aan te treffen waarin zand-, klei- en 
veenlagen elkaar afwisselen. In perioden met hoog 

water in de Oude Rijn werd tot aan Oud 
Leeuwenhorst nog klei afgezet. Deze bijzondere 
bodemstructuur is door het omspuiten tot 
bollengrond ten zuiden van Oud Leeuwenhorst 
geheel verloren gegaan.  
Op de betekenis als groeiplaats voor bijzondere 
planten en broed- en rustgebied voor vogels wordt 
hieronder ingegaan. 
 

 
Grasland achter landhuis Klein Leeuwenhorst.  
foto: Jelle van Dijk 
 
Planten 
Het grasland wordt voor een deel gebruikt als 
weidegrond voor paarden. Het lager gelegen land 
richting Leidse Trekvaart wordt deels gebruikt als 
hooiland en deels als weiland. Zoals ook elders het 
geval is,  kent de grasmat weinig variatie wat 
plantengroei betreft. De botanische betekenis van 
het gebied wordt vooral bepaald door de kwaliteit 
van de slootkantbegroeiing. Op veel plaatsen 
groeien Pinksterbloemen en ook zijn er mooie 
groeiplaatsen van Koekoeksbloem en Dotterbloem 
te vinden.  
Oud Leeuwenhorst herbergt echter nogal wat 
zeldzame plantensoorten omdat hier een heel 
bijzondere sloot ligt, namelijk de vroegere sloot 
rond de vierkante tuin van Fagel. Deze sloot is 
langzamerhand geheel dichtgegroeid en in de sloot 
heeft zich veen gevormd.  
Op enige afstand valt natuurlijk eerst de rietkraag 
op met daartussen forse planten van Waterzuring, 
Gele lis en Kale jonker (een slanke distel). 
Dichterbij gekomen zien we op veel plaatsen flinke 
pollen Dotterbloem en Koekoeksbloem. Langs de 
randen groeit veel Egelboterbloem. In de verlande 
ringsloot groeien opvallend veel zeggensoorten: 
Oeverzegge, Pluimzegge, Zwarte zegge, Valse 
voszegge, Tweerijige zegge en Blaaszegge. Voor 
de laatstgenoemde soort vormt Oud-Leeuwenhorst 
de enige groeiplaats in de wijde omgeving. 
In juni komen hier tientallen Rietorchissen in bloei. 
Het vee heeft langs de slootkant voor een zone met 
flinke bulten gezorgd. Hierop groeien 
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Penningkruid, Gewone brunel, Moeraszoutgras en 
Borstelbies. Binnen de ringsloot groeit opvallend 
veel Kamgras, een kenmerkende soort van 
onbemest grasland die tegenwoordig op de Rode 
Lijst staat. Het voert te ver om hier uitvoerig in te 
gaan op de interessante plantengroei in de bossen 
van Oud Leeuwenhorst. 
 
b. Vogels 
Door de intensieve beweiding met paarden zijn 
grote delen van het grasland niet geschikt als 
broedgebied voor weidevogels. In het grasland 
tussen ‘de horst’ en de trekvaart broeden jaarlijks 
1-2 paar Tureluurs en soms een paar Grutto’s. 
Over het gehele graslandgebied verspreid broeden  
een tiental paren Kieviten en 3-5 paren 
Scholeksters. 
Het rietland met de ruigte in de vroegere ringsloot 
rond de tuin van Gaspar Fagel vormt het 
broedgebied voor een paar Rietgorzen en enkele 
paren Rietzangers en Kleine Karekieten. Een 
bijzondere broedvogel van het gebied is de 
Kerkuil. Oud Leeuwenhorst is de eerste plek in de 
Bollenstreek waar deze bijzondere soort is gaan 
broeden. De ruige slootkanten en bosranden bieden 
deze soort een prima jachtterrein, terwijl 
broedgelegenheid in een oude schuur wordt 
gevonden. Ook Havik, Buizerd en Torenvalk 
profiteren van dit afwisselende landschap.  
 
Behalve voor broedvogels is Oud Leeuwenhorst 
ook voor overwinterende vogels van betekenis. De 
vogels concentreren zich in en langs de Fagelsloot 
die de grens vormt tussen het grasland van Oud 
Leeuwenhorst en het bollengebied ten zuiden 
hiervan. De brede Fagelsloot is foerageergebied 
voor Futen en Aalscholvers. Veel talrijker dan deze 
soorten zijn Smient, Krakeend en Meerkoet. Deze 
soorten rusten op het water en grazen in het 
aangrenzende grasland.  

 
Smienten foto: Jan hendriks 
 
Dit grasland is ook van grote betekenis voor de 
honderden eenden die rusten in de vijver van 
Nieuw Leeuwenhorst. Krakeenden, Wintertalingen 

en Smienten zijn vooral overdag in de grote vijver 
aan te treffen en foerageren in de nachtelijke uren 
in het nabijgelegen grasland langs de Fagelsloot. 
Van deze eendensoorten pendelen de Smienten ook 
regelmatig overdag tussen de Fagelsloot en de  
vijver van Nieuw Leeuwenhorst. 
 

 
Bij de tuinsloot van Fagel.   foto: Jelle van Dijk 
 
In het winterhalfjaar 2007-2008 zijn elke maand 
watervogeltellingen bij de Fagelsloot uitgevoerd. 
In totaal gaat het om zeven tellingen. Hieronder 
zijn de belangrijkste resultaten samengevat. Bij 
“presentie” wordt het aantal tellingen genoemd 
waarbij de soort werd opgemerkt. 
 
Soort maximum 

aantal 
gemiddeld 
aantal 

presentie 

Fuut 2 1.5 5 
Aalscholver 9 6 7 
Blauwe Reiger 3 3 7 
Knobbelzwaan 11 3 5 
Nijlgans 9 4 7 
Grote Canadese 
Gans 

6 1 3 

Smient 270 146 7 
Krakeend 78 27 7 
Wintertaling 12 2 2 
Wilde Eend 76 41 7 
Meerkoet 50 27 6 
Kievit 185 35 4 
Houtduif 245 83 4 
 
Behalve de soorten die in de tabel worden 
genoemd werd het gebied bij de Fagelsloot ook 
enkele malen bezocht door Grauwe Gans, 
Bergeend, Slobeend, Kuifeend, Waterhoen, 
Scholekster, Goudplevier, Tureluur, Grutto, 
Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine 
Mantelmeeuw, Grote Mantelmeeuw, Holenduif, 
Graspieper en Veldleeuwerik. 
 
Conclusie 
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat het bij 
Oud Leeuwenhorst niet gaat om een paar bosjes 
met wat grasland er om heen. Het betreft hier een 
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bijzonder landschap rond de voormalige abdij dat 
van grote cultuur-historische betekenis is. 
Daarnaast heeft het gebied grote natuurwaarden 
vanwege de groeiplaatsen van bijzondere 
plantensoorten en het broeden van enkele regionaal 
zeldzame soorten. Bovendien vormt het geheel van 
Fagelsloot met aangrenzende graslanden een 
belangrijk overwinteringsgebied voor watervogels. 
Het omspuiten van dit grasland tot bollengrond is 
daarom een verkeerde keuze. Dat geldt evenzeer 
voor het grasland van Klein Leeuwenhorst dat als 
PEHS-gebied niet zomaar een andere bestemming 
kan krijgen. Bij de presentatie van de 
Greenportplannen is betoogd dat de Greenport ook 
staat voor behoud en verbetering van het 
landschap. Het kan niet zo zijn dat daar pas aan 
gedacht zal worden nadat het unieke landschap van 
Oud Leeuwenhorst en Klein Leeuwenhorst om 
zeep is geholpen. 
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Vrijwilliger van het jaar 

 
Jan Jacobs 
 
Traditioneel heeft onze vereniging op de 
jaarlijkse vrijwilligersdag op 14 november één 
van onze mensen in het zonnetje gezet. Het 
presentje en de bloemen waren dit keer niet 
voor één van de bestuursleden of een trekker 
van een werkgroep, maar voor een van de vele 
trouwe leden die altijd klaar staan voor een 
bescheiden, maar noodzakelijke taak binnen de 
vereniging en die dat dan ook al heel lang 
doen. Mensen waar je op kunt bouwen en die 
zo’n taak met plezier uitvoeren. Zo iemand is 
Ilse Rössner.  
 

 
foto: Jan Jacobs 
 

Al heel lang lid van de vereniging. Ze weet 
niet meer precies wanneer ze in de vereniging 
actief geworden is, maar het was ergens in de 
zeventiger jaren. Ze herinnert zich goed het 
inventariseren van de boeken uit de 
nalatenschap van Jan Verwey. Die werden 
toen in de kelder bij Moby Dick in de 
Schoolstraat bewaard en uitgeleend. En ze 
denkt met plezier terug aan de reizen en 
excursies van de vereniging, waarbij ze alle 
waddeneilanden heeft bezocht.  
Ook heeft ze een aantal jaren in het bestuur 
gezeten. 
Het langst heeft ze clubbladen rondgebracht. 
Meer dan vijfentwintig jaar ging ze te voet 
door De Zuid en het Dobbelmannduin om de 
Strandlopers rond te brengen. En daarbij had 
ze nog een ommetje naar het postkantoor, om 
daar zo’n 60 Strandlopers, gestickerd en 
gesorteerd, te frankeren en op de post te doen. 
Helaas wordt het vanwege reuma voor Ilse te 
zwaar om dit te blijven doen en heeft ze 
afgelopen zomer te kennen gegeven om 
hiermee te willen stoppen. Gelukkig zijn er 
andere vrijwilligers die haar taken hebben 
overgenomen. 
Ilse, bedankt voor je inzet voor onze 
vereniging! 
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TI -IT 
 
Afgelopen vrijdag was het weer zover. In de winter 
tellen we maandelijks de watervogels in de duinen 
van de Amsterdamse Waterleiding. Ons telgebied 
ligt in het infiltratiegebied dat als eerste in het duin 
werd aangelegd. Het bestaat uit een aantal min of 
meer rechte kanalen in het landschap.  
In de wintermaanden verblijven hier onder 
andere eenden uit het hoge noorden, zoals Grote 
Zaagbek en Brilduiker. Vooral het mannetje van 
deze laatste vogel, met een witte ronde vlek op 
de donkere kop, is een plaatje.  
 
De meest spectaculaire wintergast echter is de 
Wilde Zwaan. Zodra deze vogels in het duin zijn 
gearriveerd laten ze van zich horen. Het 
`getrompetter` van deze dieren klinkt je al van 
ver in de oren.  
Al hoorde ik later dat er door andere tellers toch 
nog vier waren gezien, op deze tocht hoorden of 
zagen we ze niet. Wat we wel hoorden was een 
geluid of er een jong varken werd gekeeld, een 
Waterral. Wat later, vanaf een dam in het kanaal, 
vloog er opeens een vogel voor ons langs. Voor 
ons gevoel een wat bruinbeige beestje dat op geen 
enkele wijze was thuis te brengen, tot de vogel 
opeens een scherpe bocht over het water maakte. 
De blauwe kleur van het verenkleed spoot er op 
eens af, een IJsvogel! Direct daarop voegde zich er 
een tweede exemplaar bij en gezamenlijk vlogen 
ze uit beeld.. 
 
IJsvogels doen het op dit moment goed in 
Nederland. De profiteren van de zachte winters, 

want in tegenstelling van hun naam moeten ze 
niets van ijs hebben. Ze leven van een visje en die 
zijn in een strenge winter onbereikbaar. De 
kwakkelwinters van de laatste jaren maken dat je 
ze ook in onze omgeving steeds meer ziet. Met een 
blik door het kijkscherm bij de plas op 
Leeuwenhorst krijg je ze geregeld in het oog.  
 
In de jaren dertig van de vorige eeuw verschenen 
verschillende monografieën over vogels. Het was 
de tijd van de romantische natuurvorsers, zoals Jan 
P. Strijbos, Ko Zweeres en in Zweden Bengt Berg. 
Een van deze schrijvers was Kurt Knaak. Hij 
schreef een boekje over zijn ervaringen met 
IJsvogels onder de titel Ti -IT. De al genoemde Ko 
Zweeres vertaalde het en gaf het de ondertitel: De 
geschiedenis van een IJsvogel mee. 
 
In zijn voorwoord in het boek noemt hij de 
IJsvogel `een der fraaiste en interessantste vogels 
onzer avifauna.` Die in het westen van ons land 
zeldzaam is `maar toch kan men langs den 
dichtbevolkte duinrand deze bonten koningsvisser 
nog wel te zien krijgen.`  
 
 
 
 

 
Vanavond sprak ik op een verjaardag iemand die 
een IJsvogel in zijn tuin had gezien. De vogel zat 
op een boomtak en loerde naar een visje in het 
vijvertje achter het huis. Het moet toch niet gekker 
worden. Dat een Reiger je vijver leeg vreet is nog 
tot daar aan toe... maar een IJsvogel?     
 
W.Andelaar 
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Verslag Paddenbescherming 2008 
 
Jan Jacobs 
 
Elk voorjaar trekken in Noordwijk ’s nachts 
duizenden padden vanuit de duinen naar de 
poldersloten in het Langeveld om zich in het water 
voort te planten. Daarvoor moeten ze altijd een 
druk bereden weg oversteken. Daarbij worden veel 
padden doodgereden. Om zoveel mogelijk dieren 
te redden worden de wegen ’s nachts afgezet met 
hekken. Dit gebeurt door leden van de 
Paddenwerkgroep van de Vereniging voor Natuur 
en Vogelbescherming Noordwijk, die vanaf eind 
februari tot eind april ’s avonds gaan kijken of er 
veel paddentrek is. Is dat het geval, dan worden de 
wegen afgesloten. Het doorgaande verkeer kan dan 
van de alternatieve route gebruik kan maken via 
Duinschoten en Langevelderlaan. 
 
Vroege paddentrek na zeer zachte winter 
Maart is altijd de maand van de paddentrek. Rond 
de 10e van de maand worden de padden wakker en 
komt de paddentrek in het Langeveld op gang. 
Februari was ook dit jaar een erg zachte maand, 
met temperaturen overdag die bijna constant tussen 
de 5 en 15 °C lagen. Ook januari weer extreem 
zacht was geweest, gemiddeld zelf nog warmer dan 
februari. Dat was voor ons weer aanleiding om aan 
de gemeente Noordwijk te vragen om de 
paddenhekken weer vroeger dan in de 
gebruikelijke laatste week van februari in het 
Langeveld aan te brengen. Dit is op 15 februari 
gebeurd. Al op zondag 24 februari zagen we de 
eerste golf van trekkende padden en werden de 
wegen voor het eerst afgesloten. Tussen Noordwijk 
en de Langevelderlaan werden zo’n 40 padden 
doodgereden. Tussen de hekken op de 
Kapelleboslaan en de Vogelaardreef werden geen 
doodgereden padden aangetroffen. Ook op 
schrikkeldag 29 februari was het weer raak; toen 
werden bij storm en regen de wegen afgesloten 
vanwege de paddentrek. Tussen de hekken werden 
toen 8 slachtoffers geteld tegen 15 stuks tussen 
Jeugdherberg en Noordwijk 
In maart was de eerste week fris en droog. Maar in 
de tweede en derde week waren de 
omstandigheden voor de padden erg gunstig, met 
redelijk hoge temperaturen en veel regen. Toch 
was de omvang van de paddentrek niet groot. Dat 
wil zeggen: er vielen weinig verkeersslachtoffers. 
In die trekperiode werden de wegen 3 keer afgezet. 
In de tweede trekgolf van 27 maart tot 5 april was 
dat 6 keer het geval. De rest van de maand april 
was het koel, zonnig en droog en was er van 

paddentrek geen sprake meer. Op 18 april zijn we 
gestopt met de paddenbescherming. De paddentrek 
was hiermee vroeg ten einde. In totaal hebben we 
de wegen 12 keer afgezet tegen normaal 20 à 22 
keer. 
 
Aantal slachtoffers bijzonder laag 
Het aantal doodgereden padden is dit jaar voor de 
vierde achtereenvolgende keer sterk gedaald. 
Opvallend daarbij is de sterke daling op het 
beschermde gedeelte ten noorden van de kruising 
Noraweg en Langevelderlaan. Het aantal bedroeg 
daar slechts 165 dieren, een absoluut laagterecord. 
Op het andere deel van de weg langs de 
binnenduinrand, tussen Noordwijk en de Stay-OK, 
waar geen paddenbescherming mogelijk is, maar 
waar wel de verkeersslachtoffers worden geteld, is 
dat aantal sterk gedaald. In 2005 telden we daar 
nog ruim 4000 dode padden. In de jaren daarna is 
dit aantal ieder jaar grofweg gehalveerd, tot 465 in 
2008. De oorzaak van dit verschijnsel is onbekend. 
Het verkeer is er in de laatste 4 jaar zeker niet 
minder op geworden. Mogelijk komt dat door 
natuurlijke oorzaken, zoals aantasting door ziekten 
of parasieten. 
In het gebied van het Zuid-Hollands Landschap 
zijn ook dit jaar meerdere gevallen van de 
parasitaire Groene paddenvlieg (Lucilia 
bufonivora) gemeld. Deze vlieg is verwant aan de 
schapenhorzel. Ook tijdens de voorjaarsexcursie 
van onze vereniging troffen we een aantal 
aangetaste padden aan.  
Maar steeds meer bereiken ons berichten dat de 
beruchte Chytride–schimmel ook in Nederland 
actief is en slachtoffers maakt. In Amerika en 
Australië worden amfibieën op grote schaal 
aangetast, maar ook in sommige delen van Spanje 
en Engeland is de ziekte in opmars. 
Toch mogen we ook niet vergeten dat er heel 
normale natuurlijke fluctuaties in de wereld van de 
amfibieën kunnen voorkomen als gevolg van 
strenge winters, voedselgebrek of uitdrogen van 
voortplantingswater.  
 
Nieuwe duinbeek een succes. 
De nieuwe duinbeek in het gebied van het Zuid-
Hollands Landschap is duidelijk van invloed op de 
paddentrek. Sinds het begin van de herinrichting is 
het aantal dode padden sterk gedaald, van meer 
dan 2500 in 2002 tot slechts 165 in 2008. In die 7 
jaar is een groot aantal padden zich in de nieuwe 
duinbeek gaan voortplanten. Vooral het afgelopen 
jaar zag het in grote stukken van de beek zwart van 
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de paddelarven. De duinbeek voldoet heel goed 
aan de verwachtingen die het ZHL en wij van de 
duinbeek en de zes paddenpoelen hadden. Wat dat 
betreft kunnen we niet anders zeggen dan dat de 
landschapsinrichting in dat opzicht een groot 
succes is. 
Of dit succes blijft, zal ook afhangen van het 
terreinbeheer en het onderhoud van de beek en de 
poelen. Bij het schrijven van dit verslag waren de 
medewerkers van het ZHL volop bezig om 
overmatige begroeiing in de duinbeek en de 
paddenpoelen te verwijderen. Dat geeft ons het 
vertrouwen dat de padden, kikkers en salamanders 
in het Langeveld in goed water verkeren. 
 
Sinds de aanleg van de duinbeek en de 
paddenpoelen wordt steeds vaker de vraag gesteld 
of de paddenbescherming door onze vereniging 
nog wel nodig en zinvol is. Nu blijkt dat de padden 
zich in deze nieuwe situatie goed aanpassen bestaat 
de neiging om te zeggen dat dit niet meer het geval 
is. Maar dat zou wel inhouden dat er een eind komt 

aan een bijna traditionele activiteit van onze 
vereniging. We zullen ons hierover nader beraden. 
Velen van ons voelen de paddenbescherming als 
een persoonlijke bijdrage aan de natuur in 
Noordwijk. En dat is ook heel waardevol. Maar als 
we worden ingehaald door ontwikkelingen die de 
paddenbescherming overbodig maken, mogen we 
onze ogen daarvoor niet sluiten. En het is 
natuurlijk helemaal fantastisch dat na de ingrepen 
van het ZHL de natuur in dit opzicht zichzelf kan 
bedruipen. 
 
De mensen die zich dit jaar met de 
paddenbescherming hebben bezig gehouden zijn 
Wim Baalbergen, Wil Heemskerk, Martha 
Baalbergen, Jaap Eisenga, Kees en Jopie Erkelens, 
Theo en Nico van den Berg, Piet van Dijk, 
Annelies Marijnis, Ineke van Dijk, Simon de Haas, 
Piet Broekhof, Jeroen Burggraaf, Ton Witteman en 
Dennis van der Niet, Jelle van Dijk en Jan Jacobs. 
Ook willen we Jaap Wassenaar en zijn collega’s 
van Wijkbeheer Noordwijk weer bedanken voor 
het verzorgen van het materiaal in het Langeveld. 
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Weidevogelbescherming  in  Noordwijk 
 
Dick Pekelharing 
 
Het vorige verslag over 2007 eindigde ik met de 
opmerking, dat door de nog steeds dalende 
aantallen weidevogels (en vooral de Grutto), het 
ministerie van LNV heeft besloten om de 
weidevogelbescherming op een andere manier te 
gaan organiseren.  
Het is duidelijk dat de huidige methoden de 
achteruitgang niet hebben weten te stoppen. De 
middelen bij de huidige weidevogelbescherming 
zijn vooral gericht op nestbescherming. 
Vrijwilligers gaan op weidevelden van vrijwillig 
meewerkende boeren de weilanden af op zoek naar 
nesten en markeren nesten met stokken.  
Dit biedt de boer de gelegenheid tijdens zijn 
werkzaamheden als rollen, slepen, bemesten, 
maaien en hooien om de nesten heen te werken. 
Het is duidelijk dat de boer financieel en qua 
tijdsbeslag hiervan last ondervindt. Alle hulde dus 
voor de boeren die bereid zijn dit zonder 
vergoeding te doen voor de vogels. Daarnaast zijn 
er in grote aaneengesloten gebieden van minimaal 
100 ha mogelijkheden om vergoedingen te krijgen 
per nest. Voorts worden ook vergoedingen 
gegeven voor het maaien op een later tijdstip. Door 
het ministerie van LNV is besloten om het over 
een andere boeg te gooien. De oorspronkelijke 
invoeringsdatum is intussen van 1 januari 2009 
verschoven naar 1 januari 2010.De aandacht 
verschuift dan van nestbescherming naar de 
bescherming van de kuikens van de vogels. Uit 
onderzoek van H.Schekkerman en W.Teunissen is 
naar voren gekomen dat het bereiken van de 
vliegvlugge leeftijd voor gruttokuikens op 7 % ligt 
en voor de kievit op 14 %.  
 
Voor het bereiken van deze bescherming wordt 
gestreefd naar het volgende: 
 
Teneinde de kuikens beter te beschermen tegen 
predatoren moeten ze kunnen beschikken over 
goede schuilgelegenheid en ook over een 
gevarieerd aanbod van voedsel. Als oplossing voor 
dit doel wordt gesproken over “mozaïekbeheer” 
Dit betekent dat de boeren hun weilanden op een 
afwisselende manier gaan bewerken, zodat de 
terreinen afwisselend met lang en kort gras staan.  
 
Een gebiedsgerichte aanpak. Dit houdt in dat in 
gebieden waar veel weidevogels zitten 
gebiedspakketten afgesloten worden met daaraan 

gekoppeld een financiële vergoeding. Die 
vergoeding gaat niet over het aantal nesten, maar 
over de maatregelen die boeren nemen om de 
kansen van weidevogels te vergroten. 
 
Het is duidelijk dat er aan deze plannen nog flinke 
haken en ogen zitten, bijv. of boeren die net buiten 
zo’n gebied vallen nog wel willen meedoen aan 
weidevogelbescherming.  
Belangrijk voorwaarden zijn dat dergelijke 
beheersplannen een behoorlijk gebied moeten  
beslaan, alle boeren enthousiast gemaakt moet 
worden voor het meewerken aan deze maatregelen 
ter bescherming van de weidevogels en dat er 
natuurlijk een redelijke beloning moet zijn voor de 
inspanningen die een boer neemt om dit te 
realiseren. Kortom, er is nog veel werk aan de 
winkel. 
 
Tot slot nog even een goednieuwsbericht :  de 
Franse regering heeft ingestemd met een 
jachtverbod van 5 jaar voor de Grutto, de Wulp en 
tot mijn verrassing ook voor de Eidereend. 
De invloed van de Franse jacht op de stand van de 
Grutto en de Wulp is niet duidelijk, maar het is in 
ieder geval een doorbraak in het jachtgebeuren 
daar. 
Onze groep heeft in het seizoen 2008 ongeveer 
hetzelfde resultaat geboekt als vorig jaar. Wel was 
er een verschuiving in de soorten. Het aantal 
Kieviten nam dit jaar iets af, maar daartegenover 
staat een mooie toename van juist de Grutto, nl. 
van 3 naar 10! 
Het resultaat van het afgelopen seizoen ziet er uit 
als volgt: 
 
 
Soort Aantal Resultaat 

 
 nesten Bekend Uit Niet 

uit 
Grutto 10 10 9 1 
Kievit 68 67 61 6 
Tureluur 4 4 4 - 
Scholekster 4 4 3 1 
Wilde Eend 6 6 6 - 
Totaal 2008 92 91 83 8 
 
(totaal 2007 :  94            94         86           8  ) 
 
(totaal 2006 :   72           70          64         6   ) 
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Het Herfst Natuurspel 
 
Ingrid van der Meulen 
 
De herfstvakantie is in Noordwijk onlosmakelijk 
verbonden met de speurtocht in het Leeuwenhorst 
Bos. Dankzij het Willem Baalbergenfonds, dat zich 
bereid heeft verklaard de kosten  voor zijn 
rekening te nemen, is de Educatieve werkgroep 
van de  Vereniging voor Natuur- en Vogel-
bescherming  weer in staat geweest om het 
Herfstspel te organiseren. Het doel van het Spel is 
dat kinderen de natuur beleven door het gebruik 
van alle zintuigen en die  zintuigen waren nu nèt 
het thema van het Herfst Natuurspel  2008. Er was 
een route uitgezet met allerlei vragen die 
betrekking hebben op de vijf zintuigen. Vragen 
over het gehoor van  vogels die ’s nachts jagen en 
gericht moeten luisteren en vragen over het 
herkennen van  vogel-geluiden. Goed kunnen zien 
is ook heel belangrijk in de natuur, als je als prooi 
je moet verstoppen of juist als een vogel op jacht 
is, moet hij z’n  prooi goed kunnen zien. Een ander 
zintuig is de reuk. Heel veel dieren hebben een 
sterk ontwikkelde reuk, ze ruiken de mens al 
voordat ze hem zien. Dus ook vragen die over 
“ruiken” gaan, waren in het bos te vinden. Het 
vierde zintuig is tasten of voelen, er zijn vogels die 
op de tast, met hun snavel, voedsel 
zoeken; ook de kinderen moesten op de tast bij een 
opdracht zeggen wat ze voelden. In combinatie met 
ruiken, kwam ook het vijfde zintuig, de smaak, aan 
bod in de vorm van een pepermuntje om lekker op 
te smikkelen. En in de rebus, werden alle vijf de 
zintuigen genoemd.  
En toen was het zover: woensdag 22 oktober. 
Vanaf één uur was er een stroom kinderen, opa’s, 
oma’s, vaders en moeders  bij de ingang van 
Nieuw Leeuwenhorst. Vooral de kinderen stonden 
te popelen om aan de speurtocht te beginnen; de 
opdrachtkaarten en potloden werden uitgereikt. En 

dan de pijlen volgen, op naar de eerste opdracht. 
Kinderen die al goed kunnen lezen, zijn in staat het 
Natuurspel zelfstandig op te lossen en de 
opdrachtkaart in te vullen. De kleineren waren  
toch al met ouders of grootouders; zij kregen dus 
hulp bij het Spel. En volwassenen  vinden het vaak 
ook heel leuk om een beetje aan het Spel mee te 
doen. 
Het weer was prima, met een stralend 
herfstzonnetje en een fris windje, maar in het bos 
heb je daar niet zoveel last van. 
Zo’n 300 kinderen en toch wel 50 volwassenen 
waren druk in de weer om te puzzelen en achter de 
antwoorden van het Herfst Natuurspel 2008 te 
komen. Bij ieder van de 25 opdrachten staat op een 
gegeven moment wel een groepje kinderen te 
denken en te schrijven; Bijv. deze vraag: hoe ruikt 
deze plant? Denkpauze en dan roept er één: Ik 
weet het: naar pepermunt! 
Er is een leuke opdracht over “horen”, één kind 
moet fluisteren door een heel lange koker van wel 
4 meter, aan de andere kant staat dan een ander te 
luisteren en dan ontdekken ze, dat je veel meer 
hoort door de koker dan wanneer je zo maar op 
zo’n afstand staat te fluisteren. 
 Dan lopen de ze door de “Beukenlaan”, op de 
bomen zijn plaatjes van allerlei soorten 
vogels geprikt, hoeveel zijn het er van hier tot de 
“Smiley”?  Dan staat er nog een vraag achter: Heb 
je goed gekeken? Zat de koolmees erbij? Dus weer 
terug om nog eens te kijken?!  Twee vrijwilligers 
van de organisatie lopen heen en weer tussen de 
bemande posten om te checken of alles loopt zoals 
het moet. Na afloop kan gelukkig geconstateerd 
worden dat alles naar wens is verlopen en dat het 
bos weer opgeruimd en in goede orde 
teruggegeven kan worden aan boswachter Maarten 
Laming van het Zuid-Hollands Landschap.  
 
                                Foto: Piet Broekhof 
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Paddenstoelenexcursie in Keukenhofbos 
 
Lutgarde Roelandt 
 
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 
de Nederlandse Mycologische Vereniging 
heeft onze paddenstoelenwerkgroep op 11 
oktober een open excursie georganiseerd in het 
Keukenhofbos, samen met Natuurvereniging 
Bollenstreek uit Lisse. 
Het weer liet zich van zijn goede kant zien. 
Tot onze verrassing was de opkomst van bijna 
100 man zo groot, dat de geplande PowerPoint 
presentatie in het Washuis van het kasteel voor 
een tweede groep moest worden herhaald. Co 
Mesman gaf de bezoekers een uiteenzetting 
van de wereld van de paddenstoelen en 
showde daarbij prachtige opnamen. 
Daarna hebben we gedurende een twee uur 
durende excursie in het Keukenhofbos veel 
mooie dingen gezien. Zoals de Pruikzwam die 
net uitgekomen was en dus in optimale staat 
aan een beukenstam stond te pronken. 
De Eikhaas, een mooie en niet alledaagse 
paddenstoel, komt normaal gesproken voor 
aan de voet van een eik, maar wij vonden hem 
nu aan de voet van een tamme kastanje, een 
leuke vondst! 

De Knolhoningzwam, door onze werkgroep 
nog niet eerder gezien, was op meerdere 
plaatsen te vinden. De Sombere en de Echte 
honingzwam vonden we in overvloed. 
Van de Biefstukzwam liepen we naar Gewoon 
eekhoorntjesbrood, verder langs talrijke 
Rodekoolzwammen naar Porseleinzwammen 
en Fopzwammen. Het leek wel tafeltje-dek-je! 
De Grote stinkzwam vonden we natuurlijk 
ook. Maar de Vliegenzwam met zijn bekende 
rode hoed en witte stippen was voor velen toch 
de enige echte paddenstoel. Ook de minder 
spectaculaire soorten werden getoond en vaak 
was daar toch iets leuks over te vertellen. Zo 
kwamen we toch wel aan iets meer dan 50 
soorten. 
 
We hebben veel gezien en veel verteld over al 
dat moois dat er in het bos stond. En zo 
hebben we geprobeerd onze liefde voor de 
paddenstoelen aan een breed publiek door te 
geven. 
Wij en ook de deelnemers vonden het een zeer 
geslaagde excursie. 

 

 
Foto Jan Jacobs 
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Ingezonden: 
 

Nieuw: Zoekkaarten Nederlandse mollusken 
 

   
 
 
Deze zomer verscheen als eerste de zoekkaart “Schelpen van het Nederlandse strand”. Dit was de eerste kaart in een 
serie van drie en er bleek veel belangstelling voor te bestaan. 
 
Wij zijn blij dat wij nu kunnen melden dat nu ook de twee andere zoekkaarten van de pers zijn gerold: “Landslakken 
van Nederland” en “Zoetwatermollusken van Nederland”. De kaarten zijn speciaal toegesneden op de Nederlandse 
situatie. Alle inheemse soorten die in Nederland te vinden zijn staan er op. Het is ook de eerste keer dat alle 
Nederlandse soorten land- en zoetwaterslakken bij elkaar in kleur worden afgebeeld. De kaarten vormen om die reden 
ook een goede aanvulling op de literatuur, die meestal zwart-wit afbeeldingen bevat. Door de stevige laminering zijn de 
zoekkaarten zeer geschikt om mee te nemen bij excursies en veldwerk. De kaarten zijn bedoeld voor kinderen en 
volwassenen, beginners en gevorderden. Daarom is bij elke soort zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke naam 
vermeld. Ze zijn ook geschikt voor educatieve activiteiten of als verjaardagscadeautje. En: wie in Nederland een soort 
vindt die niet op de kaart staat, moet dat melden bij een specialist, want dan is het waarschijnlijk iets heel bijzonders!  
 
De kaarten zijn uitgegeven door de Nederlandse Malacologische Vereniging. Dit is een vereniging van mensen die 
interesse hebben in schelpen en slakken. (malacologie is de studie van weekdieren: schelpen, slakken, mosselen, etc.). 
Met de kaarten wil de vereniging de belangstelling voor deze prachtige diergroepen wekken bij een breed publiek. Wij 
hopen dat de zoekkaarten een stimulans zijn om de Nederlandse molluskenfauna beter te leren kennen.  
 
De kaarten zijn vakkundig ontworpen door Dr. Ira Richling van Haus der Natur in Duitsland. Op deze plaats willen wij 
haar hartelijk bedanken. Verder gaat onze dank uit naar het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Stibeman voor 
de verleende subsidies.  
 
Praktische gegevens: 
Formaat A4, tweezijdig bedrukt in kleur, gelamineerd in plastic. 
Publieksprijs: € 2,50 per stuk exclusief portokosten. Voor informatie over bestellen en kortingsmogelijkheden voor 
organisaties zie www.spirula.nl. 

 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Sylvia van Leeuwen 
Secretaris Nederlandse Malacologische Vereniging 
Van der Helstlaan 19 
3723 EV Bilthoven 
tel 030 - 2210613 
e-mail NMV-Secretaris@spirula.nl 
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Ingezonden: 
 

 
 
 

De Nationale Tuinvogeltelling 2009 
Vogels tellen vanuit je luie stoel! 

 
 
Zeist, 25 november 2008 
Benieuwd hoeveel vogels er bij u in de buurt of stad zitten? Roep dan al uw leden op om mee te doen 
aan de Nationale Tuinvogeltelling! In het weekend van 24 en 25 januari a.s. organiseert 
Vogelbescherming Nederland deze telling voor de zesde keer op rij. Deelnemers noteren een uur lang 
alle vogels die zij in de tuin of op het balkon zien. Aan de hand van alle waarnemingen wordt de 
‘Nationale Tuinvogel Top tien 2009’ samengesteld. 
 
Iedereen met een tuin, balkon of park in de buurt kan meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling, 
zowel kinderen als volwassenen. In het weekend van 24 en 25 januari telt iedereen een uur lang, 
vanuit de luie stoel, alle vogels die te zien zijn. De resultaten worden ingeleverd op 
www.tuinvogeltelling.nl 
 
Het is niet nodig om alle vogels te kennen. Vogelbescherming helpt een handje met de speciale 
website www.tuinvogeltelling.nl. Hier kan een vogelposter gedownload worden en treft men allerlei 
andere informatie over tuinvogels en de telling. De verschillende soorten tuinvogels staan hier 
omschreven, met afbeelding en met geluid. Het herkennen van vogels was nog nooit zo makkelijk!  
 
Het is slim om de vogels van tevoren alvast te lokken. Begin daarom een paar dagen vóór de telling 
op een vaste plek met het voeren. ’s Ochtends hebben ze de meeste honger en zijn vogels het meest 
actief. Het beste moment van voeren én tellen dus. Vogelvoer is te koop in de winkels, maar je kan 
het ook prima zelf maken. Kijk op de website www.tuinvogeltelling.nl voor een recept voor het 
maken van vetbollen. Deelnemers ontvangen 15 procent korting op tuinvogelproducten van Vivara.  
 
Vorig jaar bestond de top drie uit de huismus, koolmees en merel. Nieuwkomer in de top 10 was de 
ringmus, niet te verwarren met zijn grote broer de huismus. Aan de hand van het eindresultaat is 
ook te zien wat er bij u in de buurt geteld is. 

              
foto: Kees Erkelens                foto: Henny Ter Mors 
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Ingezonden: 
 

Het Bont zandoogje   
“In de Weekendkrant van  vrijdag, 5 september 2008, stond een leuk en lezenswaardig artikeltje van Joost 
Bouwmeester over de vlindersoort: het Bont zandoogje. Weliswaar onder de door ons niet als zodanig 
ervaren kop: Rampjaar voor de vlinder. Vermoedelijk wordt het jaar 2008 als zodanig bedoeld? Ik mag 
hopen van niet. In de loop van dit jaar hebben wij namelijk bij ons in de achtertuin de volgende 
vlindersoorten gezien: de Citroenvlinder, het Zandoogje, het Boomblauwtje, de Gehakkelde aurelia, de 
Dagpauwoog, het Kleine koolwitje, de Kleine vos, en in overvloed: de Atalanta. En onlangs: juist, het Bont 
zandoogje. Van deze doe ik u enkele opnamen toekomen. Gezeten op een weinig aansprekende locatie: het 
kozijn van onze serre. Ondanks zijn weinig in het oog vallende kleur best wel een mooie vlindersoort. Wij 
hebben in onze tuin wel veel Buddleia’s staan, die wij als bomen aan het opsnoeien zijn (wellicht nog niet 
bekend: keihard, wel breekbaar hout! ). Misschien een tip voor de gemeente Noordwijk: plant in plantsoenen 
maar veel van deze Vlinderstruiken aan, vooral in de buurt van scholen. Heel leerzaam voor de jeugd.”   

A.J.M. Schipperijn 

 
             Bont Zandoogje   foto: A.J.M. Schipperijn 

 

Opvallende waarnemingen juli-oktober 2008 
 
Peter Spierenburg 
 
Roofvogels! 
De kuststrook heeft een reputatie voor wat betreft 
vogeltrek. In de herfst kan er massale trek van 
zangvogels te zien zijn boven duin, met duizenden 
vinken, lijsters en piepers. Maar voor roofvogels is 
het hier vaak maar mager. Spectaculaire dagen met 
tientallen roofvogels horen vooral bij de telposten 
in het oosten van het land. Die posten liggen nog 
net in de trekbaan die  vanuit Scandinavië via 
Falsterbö naar het zuiden loopt. Alleen bij gunstige 
weersomstandigheden kan het ook aan de kust 
goed zijn. Dat is bij aanhoudende oostenwind en 
een flinke aanvoer vanuit Falsterbö. In het 
weekend van 13-14 september waren de 
omstandigheden uitzonderlijk goed. Er stond op 

dat moment al een aantal dagen oostenwind boven 
West-Europa, waardoor veel roofvogels boven 
Nederland terecht waren gekomen. De periode van 
oostenwind viel ook nog samen met een grote 
doorkomst van Visarenden, Bruine Kiekendieven 
en Wespendieven op Falsterbö rond 10 september. 
In Nederland zelf troffen de roofvogels een 
hardnekkig regenfront: oponthoud.  
Veel roofvogels onderbraken even hun reis. 
Ondertussen ging de aanvoer vanuit het oosten 
door. Op zaterdag 14 september was de climax. 
Het regenfront schoof weg en de roofvogels 
kwamen massaal in beweging. Op de binnenlandse 
telposten zagen de tellers vooral, net voor de 
passage van het front tientallen roofvogels. Bij ons 
aan de kust was het vooral daarna, vanaf een uur of 
twee in de middag. Bruine Kiekendieven vormden 
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de hoofdmoot, met daarnaast ongekende aantallen  
Wespendieven en Visarenden.  
De samenloop van de omstandigheden was deze 
dagen bijzonder en veel vogelaars werden verrast 
door zo’n massale doorstroom zomaar op een 
zaterdagmiddag. Helaas bleef dit bijzondere 
fenomeen in Noordwijk grotendeels onopgemerkt. 
Op zondag volgde er nog een staartje van deze 
massale doorkomst, met opnieuw tientallen 
roofvogels op telposten langs de kust. Dit keer, op 
zondagochtend, werd de slag in Noordwijk niet 
gemist. 
Noël Aarts zag Wespendieven, Bruine 
Kiekendieven, Sperwers en een Visarend boven 
het Vinkeveld. In totaal 27 roofvogels, een hoog 
aantal voor Noordwijk in de herfst. Dat het deze 
dagen om ongekende aantallen ging, blijkt wel uit 
de optelsom van alle telposten van van Nederland 
van vrijdag t/m zondag: 381 Visarenden, 2261 
Bruine Kiekendieven en 1620 Wespendieven. 
 

Bruine Kiekendief.  foto: Jan Hendriks 
 
Zwervende boomklevers 
Een goede plek om rond Noordwijk naar 
roofvogeltrek te speuren, is het hoge duin in de 
Coepelduynen achter Willem v.d. Bergh. Ab 
Steenvoorden heeft ontdekt dat je hier goed zicht 
hebt op de stroom roofvogels die langs de 
binnenduinrand trekt. Ter hoogte van Willem v.d. 
Bergh duiken veel vogels verder het binnenland in. 
Op de Puinhoop die meer richting zee ligt, worden 
er altijd relatief weinig roofvogels waargenomen.  
 
In de hoop op nog wat roofvogels zat ik op 
zondagmiddag 14 september op deze duintop in de 
Coepelduynen. De  roofvogels waren voor die dag  
inmiddels op, maar ik zag wel een kleine vogel 
hoog vanuit het noorden invallen in de bomen van 

Willem v.d. Bergh. Een Boomklever! Een 
bijzondere waarneming want Boomklevers zijn erg 
honkvast en worden zelden buiten hun 
broedgebieden gezien. Hoewel er Boomklevers op 
Offem en Nieuw Leeuwenhorst zitten, was dit de 
eerste waarneming op Willem v.d. Bergh. Ook 
elders in het land zijn er op trektelposten dit jaar 
sporadisch overvliegende Boomklevers gezien. In 
oktober vloog er ook één hoog over de Puinhoop, 
in een groep mezen. Gijsbert van der Bent zag in 
Katwijk de eerste Boomklever voor het Ridderbos.  
 
Opvallender dan die enkele Boomklever waren de 
Grote Bonte Spechten. Ook die waren deze herfst 
op drift. Een eerstejaars Grote Bonte Specht in de 
zeereep is een bijzonder gezicht, zeker als deze 
zich vastklemt tegen een paaltje inplaats van een 
boomstam. Maar dit jaar kon je regelmatig 
spechten in de zeereep tegenkomen. Ook op de 
trektelposten werden relatief grote aantallen 
spechten gezien,  met bijvoorbeeld een dag met 30 

spechten langs de Vulkaan bij Den 
Haag. Later voegden zich hier nog 
opvallende aantallen mezen bij. Het 
wordt dan verleidelijk te denken aan 
een gemeenschappelijke oorzaak. 
Wellicht heeft het te maken met 
voedseltekort in de bossen ten 
noorden of ten oosten van ons. Voor 
Boomklevers, spechten en mezen 
zijn beukenootjes belangrijk en dat is 
juist een voedselbron die van jaar tot 
jaar sterk kan variëren. 
 
Correctie Vale Pijlen 
In de vorige strandloper had ik het 
over Vale Pijlstormvogels: een 
wereldwijd sterk bedreigde 
vogelsoort, maar soms wel in 
Noordwijk te zien. Ik noemde een 

aantal van ca. 4000 Vale Pijlstormvogels 
wereldwijd. Ter verduidelijking moet ik er aan toe 
voegen dat het gaat om broedparen. Birdlife 
International schat de totale populatie op 8.000-
10.000 vogels. Maar goede populatieschattingen 
zijn lastig. Dit wordt geïllustreerd door tellingen 
deze zomer bij Gibraltar. De vogels uit de 
Middellandse Zee trekken trekken hier tussen half 
mei en begin juli langs richting de Atlantische 
Oceaan. Dit jaar werden er in totaal 17.500 
langstrekkende vogels geteld. Dubbeltellingen? Of 
toch een grotere populatie dan we denken? Maar 
als je dan leest over een geval waarbij 54 Vale 
Pijlstormvogels stierven als bijvangst bij één 
enkele vislijn (een zogenaamde ‘longline’) van een 
vissersboot voor de Spaanse kust, dan is toch 
duidelijk dat deze soort het hoe dan ook moeilijk 
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heeft. Ondanks de sterke achteruitgang blijven we 
deze vogels toch zien voor onze kust. Er zijn 
aanwijzingen dat ze, vanwege veranderend klimaat 
en veranderend voedselaanbod op zee steeds 
verder noordelijk trekken. Meer vogels bereiken 
dus de Noordzee. Dit najaar was voor Noordwijk 
relatief goed voor deze soort. Vanuit de zeetrekhut 
werden er twee opgemerkt, beiden in september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Jan Jacobs 
 
Over de zeetrekhut gesproken: deze heeft 
afgelopen september een stevige opknapbeurt 
ondergaan. Dankzij een aantal luiken kan de hut nu 
afgesloten worden, waardoor er minder ongewenst 
bezoek plaatsvindt en het comfort is verbeterd. 

Ook bij regenachtig weer kan er nu over zee 
gekeken worden. Heb je geen sleutel van de hut 
neem dan van te voren even contact op met Jelle 
van Dijk of Jan Jacobs. 
Vernieuwing waarneming.nl 
 
De meeste waarnemingen voor de 
waarnemingenrubriek worden verzameld via de 
website www.waarneming.nl. Op onze website 
www.strandloper.nl is hiervoor een speciale link 
gemaakt om waarnemingen te kunnen invoeren en 
te bekijken wat anderen zoal hebben gezien. Deze 
zomer heeft waarneming.nl een aantal 
vernieuwingen doorgevoerd.  
Eén van de belangrijkste is, dat er nu veel 
nauwkeuriger gebiedsgrenzen kunnen worden 
aangegeven. Je kunt nu nog makkelijker de plek 
van een waarneming aangeven door te klikken in 
een kaart of een deel van de naam van het gebied 
in te typen. Het leuke van waarneming.nl is dat je 
er al je waarnemingen kwijt kunt, niet alleen 
bijzondere dingen maar ook alledaagse 
waarnemingen van gewone soorten. Daarbij is het 
leuk om anderen op de hoogte te houden van wat je 
ziet. Dus ik zou zeggen, voor wie dat nog niet doet: 
deel je waarnemingen met ons via 
www.waarneming.nl. Als er behoefte is aan uitleg 
of hulp dan hoor ik het wel; vraag gerust 
(pjspierenburg@planet.nl). 
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Veldwaarnemingen juli-september 2008 
 
Soort Datum Aan

tal 
 Locatie Waarnemer 

Roodkeelduiker 11 sep 1   Oosterduinse Meer tp rest van de maand JD e.a. 
Parelduiker 25 sep 1   zeetrekpost overvliegend NO JD JB 
Noordse Stormvogel 08 sep 1   zeetrekpost overvliegend NO JD  
Grauwe Pijlstormvogel 06 sep 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD PS 
 08 sep 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD  
 30 sep 20   zeetrekpost overvliegend ZW tussen 8-11u JD AS  
Noordse Pijlstormvogel 30 sep 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD  
Vale Pijlstormvogel 08 sep 1   zeetrekpost overvliegend ZW HV 
 30 sep 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD  
Vaal Stormvogeltje 29 sep 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD  
Jan-van-gent 20 jul 127   zeetrekpost overvliegend AS PS 
 08 sep 150   zeetrekpost overvliegend ZW 7.40-11.10u JD HV 
 30 sep 225   zeetrekpost overvliegend ZW tussen 8-11u JD AS  
Kleine Zilverreiger 05 aug 1   Polder Hoogeweg foeragerend in de Watersnip JD  
 17 sep 1   Polder Hoogeweg – zuidwesthoek PB 
Grote Zilverreiger 24 jul 1   Langeveld foeragerend AS JH 
 25 jul 1   AWD Pindabergje AS  
 31 jul 1   AWD foeragerend RJ 
 04 aug 1   Langeveld AS  
 11 sep 2   De Puinhoop Katwijk ZW over zee VCK 
Ooievaar 16 jul 5   Elsgeesterpolder 2 ad. en 3 (bedelende) onv.  AS  
 25 jul 7   Noordwijk-Binnen overvliegend Zuid AS  
 06 aug 5   Elsgeesterpolder GC 
 18 aug 5   Elsgeesterpolder MG 
Lepelaar 20 jul 14   Polder Hoogeweg – Noordwijkerhoek AS  
 04 aug 10   Hogeveense Polder AS  
 22 aug 13   Zwetterpolder rustend in groep Nijlganzen AS  
 14 sep 25   wijk Vinkeveld overvliegend Zuid NA 
 14 sep 72   zeetrekpost overvliegend ZW JD  
Rotgans 12 sep 119   zeetrekpost overvliegend ZW in 5,5 uur JD  
Smient 12 sep 290   zeetrekpost overvliegend ZW in 5,5 uur JD  
Wintertaling 26 jul 8   Nieuw-Leeuwenhorst op grote vijver HV 
Pijlstaart 17 aug 3   zeetrekpost overvliegend ZW JD  
Middelste Zaagbek 19 jul 1   zeetrekpost overvliegend ZW PS KV 
Grote Zaagbek 30 sep 1   zeetrekpost overvliegend Zuid AS  
Wespendief 01 jul 1 man Duinpark overvliegend Zuid JD  
 31 jul 2   wijk Vinkeveld overvliegend Zuid NA 
 04 aug 2   Noordduinen - Duindamse Slag WNL 
 22 aug 1 adult Katwijk - De Krom overvliegend ZW VCK 
 30 aug 1   Coepelduynen overvliegend ZO AS  
 09 sep 1   AWD Paardenkerkhof overvliegend Zuid JD  
 13 sep 2 juv. De Puinhoop Katwijk Over de zeereep VCK 
 14 sep 3   zeetrekpost 8.30u 3 ex bij elkaar ver over zee JD  
 14 sep 5   wijk Vinkeveld overvliegend Zuid NA 
Bruine Kiekendief 18 jul 1 man Elsgeesterpolder JH 
 14 sep 8   wijk Vinkeveld overvliegend Zuid NA 
Sperwer 14 sep 10   wijk Vinkeveld overvliegend Zuid NA 
Buizerd 30 aug 53   Coepelduynen overvliegend ZO 11.00-14.00u AS  
Visarend 31 aug 1   Coepelduynen overvliegend Z over de polders AS PS 
 31 aug 1   's-Gravendijck overvliegend Zuid VCK 
 13 sep 1   's-Gravendijck overvliegend Zuid VCK 
 14 sep 1   wijk Vinkeveld overvliegend Zuid NA 
Smelleken 30 aug 1   's-Gravendijck overvliegend ZO AS  
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Smelleken 31 aug 1 vrouw Coepelduynen opvliegend AS  
Slechtvalk 18 jul 1 juv. Polder Hoogeweg – koebosjes jagend AS  
 20 jul 1   zeetrekpost overvliegend ZW AS PS 
Fazant 24 aug 1 vrouw ’s-Gravendijck VCK 
Kluut 14 sep 4   zeetrekpost overvliegend NO JD  
Kleine Plevier 03 jul 6   Polder Hoogeweg - zuidwesthoek in de 

Watersnip, 2 ad. en 4 onv. 
AS  

Morinelplevier 06 sep 1   Elsgeesterpolder JG 
Goudplevier 22 aug 308   Polder Hoogeweg – koebosjes AS  
Drieteenstrandloper 20 jul 30   zeetrekpost overvliegend Noord AS  
 01 aug 3   strand AWD op strand tussen paal 73 en 71 HV 
Kleine Strandloper 07 sep 2   zeetrekpost overvliegend ZW JD  
 10 sep 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD  
Kemphaan 02 jul 14   zeetrekpost overvliegend ZW JD  
Zwarte Ruiter 30 aug 3   Langeveld HS 
Witgat 03 jul 2   Polder Hoogeweg - zuidwesthoek de Watersnip AS  
Oeverloper 03 jul 1   Polder Hoogeweg - zuidwesthoek de Watersnip AS  
Middelste Jager 08 sep 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD  
Kleine Jager 08 sep 22   zeetrekpost overvliegend ZW 7.40-11.10u JD HV 
 12 sep 28   zeetrekpost overvliegend ZW in 5,5 uur JD  
Grote Jager 12 sep 3   zeetrekpost overvliegend ZW JD  
Zwartkopmeeuw 25 jul 3   zeetrekpost overvliegend ZW 2 ad + 1 1e jrs JD PS 
Kokmeeuw 02 jul 1225   zeetrekpost overvliegend ZW tussen 7-9u JD  
Kleine Mantelmeeuw 29 sep 1853   strand Noordwijk-provinciegrens HV 
Geelpootmeeuw 16 jul 2   strand Noordwijk-provinciegrens HV 
 22 sep 7   strand Noordwijk-provinciegrens HV 
 29 sep 6   strand Noordwijk-provinciegrens HV 
Grote Mantelmeeuw 06 aug 72   strand Noordwijk-provinciegrens HV 
 29 sep 162   strand Noordwijk-provinciegrens HV 
Reuzenstern 31 jul 2 adult Langevelderslag overvliegend Noord LVS 
Grote Stern 12 sep 625   zeetrekpost overvliegend ZW in 5,5 uur JD  
Noordse Stern / Visdief 04 aug 1135   zeetrekpost overvliegend ZW tussen 7-9.30u JD  
Dwergstern 30 jul 2   strand Noordwijk-provinciegrens HV 
 07 sep 15   zeetrekpost overvliegend ZW JD PS 
Zwarte Stern 11 sep 1   Oosterduinse Meer JD  
Zeekoet 31 aug 1   zeetrekpost overvliegend Zuid AS HV 
Zomertortel 15 aug 1   Sollasi roepend RJ 
 28 sep 1   Sollasi foeragerend RJ 
Koekoek 12 sep 1   Katwijk – Rijnsoever VCK 
 14 sep 1   De Puinhoop Katwijk overvliegend Zuid VCK 
Bosuil 11 jul 1 adult vondst (dood) verkeersslachtoffer op de afrit 

N206, verlengde Beeklaan 
AS  

 12 sep 1 vrouw Oosterduinse Meer roepend RJ 
Gierzwaluw 12 sep 5   Duinpark overvliegend ZW JD  
IJsvogel 17 aug 1   AWD De Zilk DH 
 23 aug 1   Nieuw-Leeuwenhorst GC 
 25 aug 2   Nieuw-Leeuwenhorst JH 
 30 aug 1   Coepelduynen AS  
Draaihals 23 aug 1   Katwijk - De Krom (voorm. vuilstort) VCK 
Grote Bonte Specht 30 aug 6   De Puinhoop Katwijk overvliegend Zuid VCK 
Kleine Bonte Specht 30 aug 1   De Puinhoop Katwijk overvliegend ZW VCK 
 31 aug 1   De Puinhoop Katwijk overvliegend Zuid VCK 
Duinpieper 31 aug 1   Coepelduynen AS PS 
 15 sep 1   De Puinhoop Katwijk overvliegend ZW VCK 
Oeverpieper 24 sep 1   Zeetrekpost JD JB JJ  
Grote Gele Kwikstaart 13 jul 1   De Blink overvliegend Zuid AS  
Nachtegaal 31 aug 1   Coepelduynen PS 
Gekraagde Roodstaart 17 aug 1 man AWD Starrenbroek AM 
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Gekraagde Roodstaart 13 sep 8   Coepelduynen VCK 
 22 sep 1 man Noordduinen zeereep  KV 
 24 sep 4   Coepelduynen VCK 
Paapje 30 aug 8   ’s-Gravendijck AS  
 31 aug 10   Coepelduynen VCK 
 31 aug 5   ’s-Gravendijck VCK 
 31 aug 12   Coepelduynen AS PS 
 13 sep 7   ’s-Gravendijck VCK 
Tapuit 30 aug 12   ’s-Gravendijck AS  
 06 sep 9   Elsgeesterpolder PH 
 20 sep 2 vrouw strand Coepelduynen AM 
 24 sep 1 vrouw Elsgeesterpolder  KV 
Beflijster 08 sep 1   Coepelduynen VCK  
 24 sep 1   Coepelduynen opvliegend VCK 
 27 sep 1   De Puinhoop Katwijk overvliegend ZW VCK 
Koperwiek 22 sep 1   De Puinhoop Katwijk overvliegend ZW VCK 
Sprinkhaanzanger 16 aug 1   zeereep Coepelduynen Katwijk VCK 
Zwartkop 13 sep 25   Coepelduynen VCK 
Grauwe Vliegenvanger 25 jul 5   AWD Schrama Foeragerend 2 adult en 

minimaal 3 uitgevlogen jongen. 
AS 

Grauwe Vliegenvanger 23 sep 1   Katwijk - De Krom (voorm. vuilstort) VCK 
Bonte Vliegenvanger 30 aug 1   Langeveld HS 
 30 aug 3   Coepelduynen AS  
 24 sep 1   Sint Bavo MW 
 27 sep 1   Katwijk - De Krom (voorm. vuilstort) PS 
Zwarte Mees 25 sep 54   Coepelduynen overvliegend VCK 
Pimpelmees 20 sep 28   De Puinhoop Katwijk overvliegend ZW VCK 
Boomklever 09 aug 2   AWD Sasbergen AS  
 14 sep 1   Willem v.d. Bergh invallend vanuit N  PS 
Keep 24 sep 1   Willem v.d. Bergh VCK 
Europese Kanarie 21 sep 1   Coepelduynen overvliegend NO VCK 
Sijs 14 sep 8   De Puinhoop Katwijk overvliegend ZW VCK 
Barmsijs spec. 27 sep 1   De Puinhoop Katwijk overvliegend Noord PS 
Kruisbek 25 jul 5   AWD Schrama AS  
 21 aug 19   Offem overvliegend Noord AS  
Goudvink 14 jul 1 man Sollasi AS  
Appelvink 27 sep 1   Coepelduynen overvliegend Noord PS 
Ortolaan 31 aug 1   De Puinhoop Katwijk overvliegend ZW VCK 
 31 aug 1   Coepelduynen opvliegend AS  
Zoogdieren 
Bunzing 04 jul 1 Katwijk - Rijnsoever  NA 
Bunzing 15 aug 1 Dijk en Burg NA 
Grijze zeehond 20 jul 1 zeetrekpost AS 
 18 sep 3 zeetrekpost JD 
Bruinvis 26 jul 1 zeetrekpost JD 
Vlinders en libellen 
Kleine Parelmoervlinder 20 sep 1  Amsterdamse Waterleidingduinen - De Zilk WNL 
Zwervende Pantserjuffer 01 aug 1  Coepelduynen - achter ESTEC VCK 
Bruine Winterjuffer 31 aug  3  Katwijk - De Krom (voorm. vuilstort) VCK 
 21 sep 1  Boerenburg NA 
Geelvlekheidelibel 01 aug 1  Katwijk aan Zee - Zwarte Pad  VCK 
Waarnemers 
AM Annelies Marijnis JD Jelle van Dijk PB Piet Broekhof 
AS Ab Steenvoorden JG Johan Goudzwaard PH Pel van Hattum 
DH Dick Hoek JH Jan Hendriks PS Peter Spierenburg 
GC Gab de Croock KV Koene Vegter RJ Rob Jansson 
HS Hans van Stijn MG Mariska de Graaff VCK Vogel- en natuurclub Katwijk 
HV Hein Verkade MW Maarten Wielstra WNL www.waarneming.nl 
JB Joost Bouwmeester NA Noël Aarts   
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Lijst van werkgroepen en commissies 
 

Jeugdnatuurclub 
De jeugdnatuurclub organiseert excursies en activiteiten 
in het Jan Verwey Natuurcentrum, speciaal gericht op 
jeugd en scholen. Contactpersoon: Nel Nooijen  
Telefoon: 071-3611347 
  
Excursies 
Er worden regelmatig excursies georganiseerd. De 
bestemming kan de omgeving van Noordwijk zijn, maar 
ook natuurgebieden elders in Nederland of zelfs het 
buitenland.  Contactpersoon: Ruurd Eisenga 
Telefoon: 071-3618141 E-mail: r.eisenga@gmail.com 
  
Vogelwerkgroep 
De vogelwerkgroep doet onderzoek naar de vogelstand 
rond Noordwijk. Er worden broedvogel-inventarisaties, 
watervogel- en zeetrektellingen uitgevoerd. Voor 
beginnende vogelaars worden er cursussen 
georganiseerd. Contactpersoon: Jelle van Dijk  
Telefoon: 071-3610833 E-mail: dijkboom@planet.nl 
  
Paddenbescherming 
Jaarlijks steken padden en andere amfibieën tijdens de 
voorjaarstrek in grote aantallen de wegen in het 
Langeveld over. Met wegafzettingen voorkomt de 
werkgroep dat de dieren massaal slachtoffer worden van 
het verkeer.Contactpersoon: Jan Jacobs Telefoon: 071-
3610396 E-mail: Jan-Jacobs@zonnet.nl 
 
Paddestoelenwerkgroep 
De paddestoelenwerkgroep bestudeert het grote aantal 
soorten paddestoelen dat in Noordwijk en omgeving 
voorkomt. Contactpersoon: Lutgarde Roelandt 
Telefoon: 071-3610396 
  
Mossenwerkgroep Hollands Duin 
(Samen met KNNV-afd. Leiden)  
De mossenwerkgroep houdt zich bezig met de mossen en 
korstmossen die rond Noordwijk te vinden zijn. 
Contactpersoon: Joop Korselius Telefoon: 071-5172966 
  
Kerkuilen Werkgroep 
Met het plaatsen van nestkasten hoopt de werkgroep de 
vestiging van Kerkuilen in de regio een steuntje in de rug 
te geven. Contactpersoon: Mariska de Graaff 
Telefoon: 0252-211826; mobiel: 06- 14905960 
E-mail: mdegraaff.vanrootselaar@gmail.com 
  
Waarnemingenarchief 
De vereniging verzamelt waarnemingen van vogels, 
zoogdieren, vlinders en andere diersoorten. 
Waarnemingen kunnen onder meer via de website 
doorgegeven worden. Contactpersoon: Peter Spierenburg 
Tel: 071-4035136 E-mail: pjspierenburg@planet.nl 
  
Coördinatie bezoek Jan Verwey Natuurcentrum 
Het Jan Verwey Natuurcentrum biedt ruimte om scholen 
te ontvangen, lezingen te houden en educatie activiteiten 
te organiseren. Ook is er een maandelijkse 
inloopochtend. Contactpersoon: Ineke van Dijk  
Tel: 071-3616954 E-mail: vandijkineke@hotmail.com 

  
Beheercommissie Jan Verwey Natuurcentrum 
Voor het onderhoud van Jan Verwey Natuurcentrum 
wordt regelmatig beroep gedaan op klussers. 
Contactpersoon:Jan Jacobs  Telefoon: 071-3610396  
e-mail: Jan-Jacobs@zonnet.nl 
   
Jan Verwey bibliotheek 
De vereniging heeft een verzameling boeken op het 
gebied van vogels en natuur. Aan de basis van de 
verzameling staan de boeken die Jan Verwey aan de 
vereniging heeft nagelaten. Contactpersoon: Ineke van 
Dijk Tel: 071-3616954  
E-mail: vandijkineke@hotmail.com 
Informatie over uitlenen: Marian Zijderveld 
Telefoon: 071-3618636  
  
Educatie Werkgroep 
De Educatie Werkgroep coördineert de educatieve 
activiteiten van de vereniging zoals het scholenbezoek, 
de jeugdexcursies, het Herfstnatuurspel en de 
informatievoorziening in het Jan Verwey 
Natuurcentrum. Contactpersoon: Ineke van Dijk 
Tel: 071-3616954 E-mail: vandijkineke@hotmail.com 
  
Lezingen 
Van september t/m november en van januari t/m maart 
wordt er elke laatste vrijdagavond van de maand in het 
Jan Verwey Natuurcentrum een lezing gehouden over 
uiteenlopende natuuronderwerpen. Contactpersoon: 
Peter Spierenburg Telefoon: 071-4035136 
E-mail: pjspierenburg@planet.nl 
  
Natuurbeschermingszaken 
De vereniging volgt de ontwikkelingen die invloed 
kunnen hebben op de natuur en het landschap in 
Noordwijk en omgeving. Contactpersoon: Peter 
Spierenburg Telefoon: 071-4035136  
E-mail: pjspierenburg@planet.nl 
  
Natuurwerkgroep 
Onderhoud van natuurgebieden op projectbasis. 
Per project worden vrijwilligers gevraagd om de handen 
uit de mouwen te steken in een gebied in Noordwijk. 
Contactpersoon: Ineke van Dijk Tel. 071-3616954  
Email: vandijkineke@hotmail.com 
  
Redactie De Strandloper en Website 
Het verenigingsblad De Strandloper verschijnt vier maal 
per jaar. De website geeft een actueel overzicht van wat 
er gebeurt in de vereniging.   
Contactpersoon: Kees Erkelens  
Tel: 071-3614143 E-mail: keeserkelens@hotmail.com 
   
Ledenadministratie 
Adreswijzigingen en aanmelden nieuwe leden. De 
vereniging telt rond de 550 leden. 
Contactpersoon: Koene Vegter Golfweg 39, 2202-JH 
Noordwijk 
Tel:  071-3615044 E-mail: koenevegter@planet.nl
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